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Mária Szent Nevének ünnepe (szeptember 12.)
A Szűzanya neve napjára való emlékezés
sokszor „elsikkad” Kisboldogasszony
ünnepe árnyékában. Pedig fontos szeretettel megemlékezni a névnapról, hiszen oly sokszor hívjuk segítésül a Szűzanyát a keresztnevén. (Most segíts meg
Mária...)
„A Szűz neve Mária” (Lk 1,27) olvashatjuk a Szentírásban. E néven ismerjük
Jézus Krisztus édesanyját, ez a neve a
mi égi édesanyánknak.
De mit is jelent ez a név? Eredeti héber formája: Mirjam. Jézus korában a
Marjam változatot használták. Így szólították tehát annak idején a názáreti Jézus édesanyját. Marjam az arám „mara”
szóból eredeztetve Úrnőt jelent. A kora
keresztény szent írók háromféleképpen
értelmezték a Mária nevet: úrnő, megvilágosító és tengernek csillaga.
Mára a tengernek csillaga értelmet
használjuk leginkább. Számtalan prédikáció témája ez az értelmezés, mert
mint hasonlat a Szűz Anya legfontosabb
tulajdonságát hirdeti. A csillagokról
tudjuk, hogy bár fényt bocsátanak ki,
mégis épek maradnak. Ez a tulajdonságuk nagyon szépen szimbolizálja azt,
hogy bár Mária gyermeket szült, mégis
szűz maradt.
Mária nevét különböző napokon a
11. századtól ünnepelték. Az ünnepet
az egész Egyház számára Boldog XI.
Ince pápa (1676-89) rendelte el a török
felett Bécsnél 1683. szeptember 12-én
aratott győzelem emlékére. Napja ekkor
a Kisboldogasszony nyolcadába eső vasárnap lett. Szent X. Pius pápa (190414) az ünnepet áthelyezte a győzelem
napjára (IX. 12).
A Bécsnél aratott győzelmet 1686ban követte hazánk felszabadítása is,
melyet szintén Mária közbenjárásnak
tulajdonítottak (Mária eljegyzése). A

kultuszt Közép-Európában főleg a passaui Mariahilf (Mindenkor Segítő Szűz
Mária) tisztelete ihlette. Bécs ostroma
alatt I. Lipót császár 1657-1705) és udvara Passauba menekült, és a kapucínus
kolostor e kegyképe előtt könyörgött a
szabadulásért. A győzelem után a kegykép tisztelete hozzájárult az ünnep gyors
terjedéséhez. A 18. században hazánkba
települő németek, de a magyar kamarai
telepítések is szívesen választották az új
templomok, kápolnák titulusául Mária
nevét, s általában a Mariahilf-kegykép
másolatát, művészi átköltéseit helyezték
oltárukra.
Temesvári Pelbárt szerint: A MÁRIA
név öt betűje jelenti azt az öt igen nagy
jótéteményt, amellyel elárasztja a földet.
M – (mater misericordiae et mediatrix)
azt jelenti hogy ő az irgalmasság anyja,
a világ szószólója. A – (advocata) jelentése: hogy ő az emberi nem szószólója
az Úrnál. R – (reparatrix ruinae) azt
jelenti, hogy ő mind angyali, mind pedig az emberi romlás helyreállítója. I –

(Illuminatrix) jelentése, hogy az egész
egyháznak és a világnak a megvilágosítója. Mert amint a nap megvilágosít
minden csillagot, így Mária dicsőségének fényével megvilágosít minden szentet, angyalt. Az A (auxiliatrix) jelentése,
hogy ő minden szükségben a segítség.
Bármilyen nehézségekbe is ütközünk
életünkben, forduljunk Máriához! Hogy
közbenjáró imáját elnyerhessük, ne szűnjünk meg példáját követni. Ha őt követjük, nem fogunk eltévedni, ha őt kérjük,
nem fogunk kétségbeesni; ha sokszor
gondolunk rá, nem térünk rossz útra, ha
ő fogja kezünket, nem fogunk elbukni,
és ha ő védelmez, nincs mitől félnünk.
Ha jó és szeretetteljes a kapcsolatunk
égi Édesanyánkkal, saját szavainkkal is
el tudjuk mondani, hogy mit jelent ő
nekünk. Mondjuk is el imáinkban! Ne
feledjük, a Loretói Litánia is így született: „Csodálatos Anya, Jótanács anyja,
hűséges Szűz”, stb.
Adjunk hálát a mennyei Atyának,
hogy a Boldogságos Szűzre bízott minket, kedves gyermekeit, hogy ő legyen
égi pártfogónk a mennyben Szent Fiánál.
Forrás: http://www.taborilelkesz.hu/rovatok/unnepek

Mária nevének magasztalása a nép ajkán mindig is élt:
Mária drága neve
Aranyos öt betűje
Nyíljon ki a szívünkbe
Lelkünk üdvösségére
Mária édes neve
Angyalok lépesméze,
Szűzek gyönyörűsége,
Bűnösök reménye...
(Legszebb új énekek. Kiadta Orosz István Jászladányban 1886.)
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Biciklis zarándoklaton
A Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület szervezésében az érdeklődők ismét
részt vehettek a biciklis zarándoklaton.
Idén szakítottunk a Balatonnal és július
19. és 22. között a Tiszántúlra bicikliztünk el. Mezőkövesdig vonattal utaztunk. A vasútállomáson kicsit szorongva, de jókedvűen, az idei élményekre
nyitottan, elbúcsúztunk a csomagjainkat
szállító autósoktól. Volt Budapesten egy
átszállás, amitől többen is tartottak, de
végül gond nélkül hajtotta végre a 20
fős csapat. Mezőkövesdről az aznapi cél
Tiszafüred és egy Tisza-tavi vízi-sétány
volt. A vízi-sétányról visszafelé elkapott
minket az eső, így a tiszafüredi szállásunkra hatalmas zuhéban és bőrig ázva
érkeztünk. Az éhséggel nem törődve,
mindenki igyekezett a forró tus után
száraz ruhába bújni. Bizony jól esett
az erőt adó meleg tea, és csak a „Reni
néni-féle” spagetti után néztünk szét a
hatalmas plébánián. Másnap a reggeli
mise után csónaktúra és a nádas növényvilágának megismerése volt a program.
Ezt sokan papucsban tették meg az előző
napon szétázott cipők miatt. Szép emlékeket szereztünk, de a szúnyogfelhők,
amik minket eszegettek közben, kicsit
beárnyékolják őket. Szállásunk ismét a
tiszafüredi plébánián volt, ahol Béla atya
nagy szeretettel gondoskodott rólunk.
A még mindig vizes ruháink szinte az
egész alsó szintet beterítették. Ezen az
estén már játékra és Rauscher Géza
bácsi gitárestjére is sort kerítettünk. A
„mindig van remény” kezdetű éneket
együtt énekelte a csapat. Ezen a napon
legtöbben azért adtak hálát, mert nem
áztunk meg. Harmadik napon Sarudra
igyekeztünk eljutni, megerősödve a reggeli szentmise kegyelmeivel. Béla atya
az úton levésről és az egymásra való
odafigyelésről prédikált. Vajon men�nyire ismerjük meg egymást az úton,
mennyire vagyunk nyitottak egymásra?
Útközben megálltunk megnézni az érdekességeket, strandolni és a Kiskörei
Vízerőművet meglátogatni. Sarudon az
üstben főtt krumplipaprikás után sajnos
úgy döntöttek a felnőttek, hogy nem

sátrazunk, mert eső várható. Igazuk lett.
Hajnalban hosszan tartó eső áztatta a
talajt. Az utolsó napon Poroszlóra tekertünk el, hogy megtekintsük a Tisza-tavi
Ökocentrumot majd ismét Mezőkövesdre bicikliztünk. Ott vonatra szálltunk,
hogy hazatérjünk. Budapesten verőfényes napsütés fogadott bennünket, így a
szuper csapat, még fagylaltra is megállt.
Veszprémben a vonatállomáson már
várt bennünket a hagyományos csokis

süti, de az okleveleinket a csomagjaink
átvételekor kaptuk meg, mert itt bizony
esett az eső. Kicsit vizesen, jó élményekkel telve, strandokkal, növényvilággal
ismerkedve, új kapcsolatokat kiépítve
tértünk haza. Remélem, jövőre is lesz
lehetőségem részt venni a biciklis zarándoklaton, mert sok lelki erőt ad és
azt hallottam társaimtól, hogy „jó buli”.
Léner Emma Lujza

Családi nap a plébánián
Időpont: 2018. szeptember 15.
Veszprém, Dózsa György u. 9.
Ebéd déli 12 órakor.
Várható: vidám emberek, jó hangulat, finom
ételek és sok tartalmas program:
sport, zene, kézműves foglalkozás, előadások,
Gombrich Mester Tanodája, udvari játékok,
meglepetés. Programzárás: sötétedés után.
Akik szívesen hozzájárulnak adományukkal a programhoz,
kérem, jelentkezzenek a sekrestyében.
Süteményt, italt, ételt a közösség javára szívesen elfogadunk.
Korosztálytól függetlenül mindenkit nagy szeretettel hívok és várok!
Stadler László Dezső plébános
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Kenyérszentelési mise augusztus 20-án

Szent István, államalapító első királyunk
ünnepén Dezső atya megáldotta az új
kenyeret.
A templom ünnepi díszbe öltözött
egyik legnagyobb ünnepünk tiszteletére; az oltár, a virágdíszek és az új kenyér
nemzeti színeinket viselte.
Dezső atya szentbeszédében megemlékezett Szent István királyunkról,

országunk fő védőszentjéről, aki nem
csak a róla fennmaradt legendák alapján, de egész tanúságtevő életével példaként áll előttünk. Hiteles keresztény
személyiség, aki nem csupán politikai
megfontolásból, hanem személyes meggyőződésből vezette be hazánkba a kereszténységet és alapította meg a magyar
államot. Személyiségében egyesítette a
keresztényi szeretetet, a toleranciát és
a stabil uralkodói erőt, amellyel megszilárdította államunkat elismerést és
megbecsülést vívott ki népünk számára.
A magyar szent korona felajánlása által
neki köszönhetjük, a legbefolyásosabb
patrónust, a Szűzanyát, aki számtalanszor mellettünk állt a bajban, és ma is
Hozzá folyamodhatunk.
Magyarnak lenni nem kiváltságot,
hanem kötelezettséget jelent, Európa
számára is követendő példát kell adnunk. Ez csak úgy lehetséges, ha látják
rajtunk a keresztényi erényeket, az ös�szefogást, a szolidaritást és az egymás
iránti szeretetet.
Dezső atya kérte, hogy méltó módon
ünnepeljünk, és imára szólított fel hazánkért, egyházunkért, családunkért,
közösségeinkért és hazánk ifjúságáért,
amely a jövőnk záloga. Végül egy fel-

ajánló imával fohászkodott nevünkben
is a Szűzanyához.
A szentmise végén Dezső atya megáldotta az új kenyeret, és segítőivel szétosztotta a kis cipókat a hívek között.
Köszönet illeti a Jakova pékséget,
amely minden évben megajándékozza
egyházközségünket az új kenyérrel. Köszönjük Sándor Anikó sekrestyésünknek
a gyönyörű díszítést és Major László
kántorunknak a liturgikus szolgálatot,
amellyel igazán ünnepélyessé tette a
szentmisét.
Demény Anna

Imádkozzunk értük...!
…mert a keresztségben újjászülettek: Csuti Mira Izabella, Marton
Milán, Marton Mátyás július 8-án,
Farkas Richárd július 15-én, Költő
Zoé július 21-én, Péringer Dóra július 22-én.
…mert szentségi házasságot kötöttek: Miskei Péter és Szalkári Gyöngyvér június 23-án, Blaski Bálint és
Szalai Brigitta augusztus 4-én, Rém
András és Pintér Dóra augusztus
11-én.
…mert az örök hazába költöztek: Veiland Miklós (63 éves) június 29-én, Stanka Béláné sz.: Papp
Mária (82 éves) június 29-én, Major Ferenc Miklós (80 éves) július
12-én, Csabankó Gyuláné sz.: Horváth Erzsébet (81 éves) július 16án, Kis Ferencné sz.: Vincze Judit
(79 éves) július 21-én, Dr. Sulák
Mária (80 éves) augusztus 1-jén,
Kurdi György (74 éves) augusztus
2-án, Matula Vendelné sz.: Falman
Klára (88 éves) augusztus 13-án,
Horváth Béláné sz.: Csanádi Julianna (85 éves) augusztus 6-án, Dr.
Gáspár Miklós (85 éves) augusztus
16-án, Nagy Sándorné sz.: Gángó
Irén (84 éves) augusztus 17-én.
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Fekete Madonna-zarándoklat
2018. június 25-28.

S

ára barátnőm nyúzott az év folyamán,
hogy menjek vele a Fekete Madonna-zarándoklatra Lengyelországba. Ő
már tavaly is részt vett a zarándoklaton,
és azzal biztatott, hogy érdemes vállalni
a 12 órás utat. Szüleim beleegyezésével,
végül elutaztam Nemesapátiba, hogy
Szeghy Csaba Tamás atya vezetésével, a
csapattal együtt Budapesten felszálljunk
a zarándokvonatra.
Az ünnepélyes búcsúztatás után Szlovákián keresztül Lengyelországba indultunk. A vonaton is zajlott az élet, a
Kárpát-medence különböző részeiből
érkezett csoportok bemutatkozása, lelki
programok, imák, előadások és közös
éneklések tették tartalmassá az utunkat.
Az esős késő délutáni órákban érkezünk
meg a czestochowai, magyar pálosok által alapított világhírű kegyhelyre. A csomagok lepakolása és a szobák elfoglalása
után a prominens személyek, és akik közel
tudtak férkőzni, ünnepélyesen köszöntötték a Fekete Madonna-kegyképet. Olyan
sokan voltak, hogy szinte nem lehetett
semmit sem látni. A püspöki szentmise,
utána Apel-imádság következett. Ez az
imádság pálosok imája a nemzetért, most

a zarándokok tiszteletére lengyel és magyar nyelven folyt. Másnap a Kordeckiteremben a napindító elmélkedés és dr.
Kovács Orsolya nagykövet üdvözlő beszéde után a Jasna Gorát bemutató kisfilm
megtekintésére került sor. Énekszóval
ünnepélyes felvonulás következett a Szűz
Mária sugárúton, melyet püspöki aranymise zárt a bazilikában. A zarándokok
megkoszorúzták Popileszko szobrát és a
szmolenszki áldozatok emlékművét, majd
a Boldog Özséb-díszkutat. Délután keresztút, ima, elmélkedés és a vacsora után
közös rózsafüzér imádság következett,
melyet az „Apel”, és a gyertyás körmenet
zárt. Nagy élmény volt, hogy sorra nyíltak az ablakok és integettek a körmenet
résztvevőinek a barátságos lengyelek. A
harmadik napon Krakkóba látogattunk,
ahol az első állomás az Isteni Irgalmasság-bazilika volt, majd a mellette lévő, I.
világháborús emlékmű megkoszorúzása
után, a bazilikában püspöki szentmise
következett, ahol Ft Marek Jendrasewski
krakkói érseket köszöntöttük, valamint
az Irgalmas Jézus-kép másolatának ünnepélyes megáldása és átvétele történt.
Az ember csak álmélkodott, hogy ennyi
püspök, szerzetes, világi hívő, öreg és fiatal mennyi fáradságot vállalva, milyen
nagy lelki élményekkel és emberi kapcsolatokkal gazdagodhat pár nap alatt.
Mária Hedvig magyar „Fausztina nővér”
előadását követően Tarnów felé vettük az
irányt. A vonaton továbbra sem unatkoztunk, mert a beszállás pillanatától szólt
a „vonatrádió”. A szentmisék énekeit tanították és érdekes előadások hangoztak
el, valamint az aktuális programokat és
tudnivalókat is ismertették. Tarnów-ban,
amint a főtérre vonultunk, megkoszorúzták a Petőfi-emlékművet, majd a főtéren
a katedrálisban ismét püspöki szentmise
koronázta a délelőttöt. A zarándoklat
zárásaként a Bem-szobornál felavatták
a lengyel-magyar barátság díszpadját és
elbúcsúztunk a várostól.
A hosszú hazaúton a sok élménytől
ébren végig beszélgettünk. Reggel fél
hatkor érkeztünk Budapestre, és Csa-

Szent-Gály Kata:
Kisboldogasszony
Istennek szemében több vagy, mint a
vén föld,
ez a neked készült, színes, tarka bölcső.
Takaród az égbolt csillagozott kékje,
párnád az Istenség hármas ölelése,
szentírás igéi zsonganak körötted,
ó-jövendölések imádkozott vágya,
s itt nyugszol fehéren, hallgató ajakkal,
pólyába takarva, hétköznapba rejtve,
kisded Szűzanyácska!
ba atya (nemesapáti plébános) annyira
aranyos volt, hogy hazáig hoztak. Isten
ajándékozza meg őket ezért bőségesen.
Fáradtan, de lelkileg feltöltődve meséltem családomnak élményeimet.
Léner Emma Lujza

Fővédnökök: Dr. Veres András püspök,
MKPK elnöke és Dr. Kövér László, az
Országgyűlés elnöke
Lelkivezetők: Dr. Székely János püspök, Tamás József püspök, Csóka János
OSPPE, Urbán Erik OFM
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Élményekkel teli családtábor
A 4 évvel ezelőtt Reziben megrendezett családtábor után mindenki nagyon
várta a következő lehetőséget. Az alkalom idén augusztusban jött el, 6-tól
11-ig tartott.
A családok a gödöllői Szent István
Egyetem Kollégiumában laktak, ahol
szerencsére sok-sok terem, közösségi tér
állt a csapat rendelkezésre. Szabadidőben ping-pongozni, focizni, kosarazni,
sőt két este vidám hangulatban sütögetni
is tudtunk. Első nap a premontrei szerzetesek Szentlélek- és Gyümölcsoltó
Boldogasszony-templomában volt a
tábor nyitómiséje este 18 órakor, amit
ismerkedő - kommunikációs alkalom és
CSÉN-oktatás bemutató előadás követett. Addig a kicsikkel játékos ismerkedés
volt. Reggelente a családias hangulatú
szentmiséket a résztvevő ministránsok
buzgó szolgálatával segítve Dezső atya
mutatta be. Két alkalommal a gyönyörű
és békés máriabesnyői Nagyboldogas�szony-bazilikában, majd Fóton a Károlyiak által épített Szeplőtelen Fogantatás-templomban és végül Bagon a Szent
András-templomban.
A kulturális programok igazán látványosak voltak: a Gödöllői Királyi
Kastély gyönyörű termei és parkja, a
hévizgyörki Árpád-kori Szent Mártontemplom, vagy a Domonyvölgyben található Lázár Lovaspark lovas-színház
előadása és éremgyűjteménye. A Lázár

Lovasparkban a lovas kocsikázás után,
csikós legény vezetőnk elbeszélése alapján megismerkedhettünk a Lázár-testvérek fogathajtó sikereivel és azokat a fogatokat is megtekinthettük, amelyekkel
számos díjat nyertek. A lovas-színházi
előadás nagyon látványos és izgalmas
volt, a nagy forróság ellenére a lovak
nagyon fegyelmezetten, a csikósok pedig
vidáman hajtották végre a bemutatót.
A bőségtálak elpusztítása után a közeli
halastó D-Beach homokos strandjára
mentünk hűsölni. Az Aquapark Mogyoródon csodálatos élményt jelentett minden korosztálynak. A kalandos
óriáscsúszdák, versenycsúszdák mel-

lett kisebb csúszdákkal az apróságok
is kipróbálhatták bátorságukat. Annyi
móka lehetőség volt, hogy a siserehadat
nehéz volt lakomázáshoz összeterelni.
Aznap este Rauscher Géza bácsi gitárestjével szórakoztatott bennünket. Azt
nem tudom, hogy a picurkáknak hogy
volt erejük még a dombon le-fel futkározni és kergetőzni közben. Azért néha
a közismert gyerekszámok idejére ők is
letelepedtek közénk a leterített plédekre, hogy elmajszoljanak egy két finom
falatot.
Pénteken este, amíg a férfiak előkészítették a sütögetést, a gyermekeknek
volt alkalmuk átadni a táborban készített levelet és kis tarisznyát. Utolsó nap a
reggeli után megköszöntük Dezső atyának a családtábor felejthetetlen élményeit, majd a záróáldás után egy újabb
élménydús családtábor reményében
utaztunk haza.
Léner Emma Lujza és Rebeka Réka
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Nemzetközi ministránszarándoklaton jártunk Rómában

E

z év nyarán nagyon szép utazáson
vehettem részt ministránstársaimmal Olaszországban. Utunkat július
28-án, reggel 5 órai indulással kezdtük
meg a Veszprémi Hittudományi Főiskola parkolójából. A második állomás
Keszthely volt, ahol ministránstársaink
és Tál Zoltán keszthelyi plébános atya
csatlakoztak hozzánk. Kispapok is tartottak velünk, János és Áron, akikkel sok
hasznos beszélgetésben volt részünk a
kirándulás folyamán. Mindezek után 10
óra utazás következett, kisebb-nagyobb
pihenőkkel, mígnem Szlovénián keresztül megérkeztünk a mozaikok városába,
Ravennába.
A szlovéniai hegyek, az olasz táj csodálatosak voltak, így a hosszú út során
sem unatkoztunk. Délután értünk Ravennába, Itália egyik legrégebbi városába. Itt tettünk egy kört az óvárosban,
megnéztük a legjelentősebb templomokat, mint például a San Vitale- és a
Sant’ Apollinare Nuovo bazilikát. Gyönyörű látványt nyújtottak az apró, színes
mozaikokkal díszített épületek. Aznap
Riminiben aludtunk egy szállodában
a tengertől száz méterre. Az egész zarándoklat folyamán 2-3 ágyas szobákban helyeztek el minket. Vacsora után
a szabad program keretében sétáltunk

egyet a parton. Másnap korán keltünk,
utunkat az Appenninek hegyvonulatain keresztül Szent Ferenc városa, Assisi
felé vettük. Az erődszerű város kapuján
belépve egy másik világban találtuk magunkat, majd végül egy meredek utcán
felérve megpillantottuk a Szent Ferencbazilikát. A háromszintes templom altemplomában megtekintettük Szent
Ferenc sírját. Kijöttünk a templomból,
felmentünk egy lépcsőn és egy magaslati
pontról bámulatos kilátás tárult elénk
a toscanai tájra. Ebéd után a városhoz
közeli Angyalos Boldogasszony-bazilika
felé vettük az irányt. A bazilikán belül
található az a templomocska, amelyet

Assisi Szent Ferenc saját kezével épített
újjá.
A következő három éjszakát Róma
külvárosában, Mentanaban töltöttük
egy hotelben. Mindennap kétszersültet
reggeliztünk, ehhez felvágottat, sonkát,
lekvárt lehetett venni, megkóstoltuk az
olasz kávékat is. A vacsorát is a szálláson fogyasztottuk, az előétel valamilyen
tészta volt, a főétel hús, fasírt párolt
zöldséggel, majd a desszert következett.
Másnap utunkat az Örök Város felé
vettük. Leszálltunk a buszról, találkoztunk az idegenvezetőnkkel, Erzsébettel,
akinek segítségével rengeteg látnivalót
tekinthettünk meg a nap folyamán. Ezen
a napon láthattuk a Colosseumot, amit
Vespasianus császár kezdett el építeni
72-ben, és ami századokon át a gladiátorviadalok helyszínéül szolgált. Mellette megcsodálhattuk Konstantin császár
diadalívét és a Forum Romanumot.
Ezen a napon eljutottunk a Vatikán
területén épült Szent Pál-bazilikába is,
ahol Szent Pál apostol sírja található.
A bazilika lenyűgöző látványt nyújtott
hatalmas oszlopaival és csodás festményeivel, illetve a katolikus egyház összes
pápájának az arcképe is megtalálható
benne. Az ebédet a templom melletti étteremben fogyasztottuk. A Piazza
Venezia téren láthattuk II. Viktor Emmanuelnek, Olaszország első királyának
az emlékművét.
A ministráns találkozó és a Szentatyával való találkozás csak ezután kö-
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vetkezett. Reggeli után elindultunk Róma felé. Kaptunk egy karkötőt és egy
sálat, ezekkel tudtunk bejutni a Szent
Péter térre. Három órát álltunk a tűző
napon, míg végre alapos átvizsgálás
után bejutottunk, több mint hatvanezer
ministránssal. Óriási élmény volt ennyi
ministráns között meghallgatni Ferenc
pápa beszédét. A hosszú és fárasztó nap
után hamar elaludtunk.
Reggel korán indultunk vissza Rómába, és egy újabb hosszú sorban állás
után bejutottunk a Szent Péter-bazilikába. Miután bejártuk Róma legnagyobb
templomát, az altemplomban a pápai
sírokat tekinthettük meg. A délután folyamán az Angyalvárat is megnéztük, a
Panteon óriási kupolája lenyűgöző volt.

Napunkat a magyar mise koronázta
meg, amikor Róma szívében 1700 magyar ministránssal vehettünk részt a
szentmisén.
Az utolsó estét Mentanában a hotelben közös énekléssel és beszélgetéssel
töltöttük. Másnap reggel elindultunk
Padovába. Amikor megérkeztünk, elsétáltunk a Prato della Valle tére, ami
nem csak arról nevezetes, hogy Európa
második legnagyobb tere, hanem magyar vonatkozása is van, hiszen szobrot
állítottak itt Báthory István fejedelemnek. Következő állomásunk Padovában a
Szent Antal-bazilika volt. Imádkoztunk
Szent Antal sírjánál közbenjárásáért. A
templom önmagában is lenyűgöző volt,
engem főleg egy Jézus a kereszten áb-

rázolás fogott meg. A ferences kolostor
kápolnájában a ministráns zarándoklat
sikeréért adtunk hálát a szentmisén. Itt
megpihentünk egy kicsit utoljára az
olaszországi csodás látnivalókkal teli
utunk során. Páduához közel volt esti
szállásunk a Hotel Veneziaban. Társaimmal együtt élményekkel gazdagodva
jó hangulatban hajnalig búcsúztunk
Olaszországtól. Bár pénzt nem dobtam
a Trevi kútba, reményeim szerint nem
utoljára utaztam Itáliába, hiszen mint
tudjuk: „minden út Rómába vezet”. Danival és Gergővel együtt elmondhatjuk, hogy a kisebb dugókat leszámítva
másnap zökkenőmentesen érkeztünk
Keszthelyen át haza.
Réti Gergő és Léner Barna

Lesz-e magyar feltámadás?
A politikai demokrácia nem lehet üdvös egy nemzet számára akkor, ha a
kultúrdemokrácia nem készíti elő azt.
Csak olyan emberek dönthetnek öntudatosan a sorsukról, akiknek megvan
ehhez az intelligenciájuk. – Klebersberg
Kunó szavai ezek. A száznegyvenhárom
éve született gróf – aki nyilván a szeptemberi tanévkezdésről jutott eszembe
– azon nem túl nagy számú arisztokraták közé tartozott, akik nemcsak hangoztatták, hanem valóban hivatásuknak
tekintették a nemzet szolgálatát. Hányatott történelmünk során a dúlásokat, a
megszállásokat, a megcsonkíttatásokat,
kéretlen „felszabadításokat” heroikus újrakezdések követték, melyekben sajnos
jobbára több volt a lánglelkű hevület,
mint a tisztánlátás és a szakszerűség.
Szent István után a tatárjárást követően IV. Bélát tisztelte meg a történelmi
emlékezet a második honalapító kitüntető jelzőjével. Egyre inkább azt hiszem,
hogy ha beszélhetünk „harmadik honalapítóról”, akkor az talán Klebersberg
Kunó lehet. Ez az előrelátó politikus, ez
a tisztességes hivatalnok.
Trianon sokkját követően, amikor
Magyarország elveszítette területének
kétharmadát és magyar nemzetiségű
lakosságának egyharmadát, nyersanyaglelőhelyeit, amikor a fojtogató határok

mögött az utódállamok hatalmas összegeket fordítottak a fegyverkezésre, akkor
ő ötezer tanyasi iskolát és tanítói lakásokat épített, egyetemeket fejlesztett; a
tömegsporttól a külföldi magyar intézetek felállításáig, a Magyar Tudományos
Akadémia működésének újraindításáig,
a szakoktatási rendszer kiépítésétől az
ösztöndíjak alapításáig terjedő tevékenységével azt hirdette, hogy lesz magyar
feltámadás. Személyes tekintélye révén
a kivérzett, szegény országban hatalmas
összegeket volt képes az oktatás és a
kultúra fejlesztésére megszerezni, mert
tudta, hogy szellemileg és lelkileg kell
elsődlegesen újjáépíteni az országot.
Vezéreszméje volt a kultúrfölény, amely
az ő szemében nem a felsőbbrendűség
érzetének hamis gőgjét, hanem önmagunk fölemelésének nemes feladatát
jelentette.
Kevés időszerűbb tennivalónk lehet
ma annál, hogy emlékezünk erre a magyar politikusra. Aki láthatóan az egész
nemzet felemelkedését, nem pedig szűk
társadalmi rétegek mérhetetlen gazdagodását tekintette politikusi feladatának.
Aki a tehetség és a rátermettség – nem
pedig osztály- vagy éppen vagyoni szempontok – alapján tudta csak elképzelni
az oktatási rendszerben végbemenő
kiválasztódást. Olyan elitképzést szer-

vezett, amely mögött színvonalas elemi
és polgári iskolai hálózat állt. Hittel és
józan célratöréssel dolgozott mindezek
megvalósításáért.
Jól esik legalább emlékezni rá, hogy
Magyarországnak volt olyan kultuszminisztere, aki hitte, hogy nem feltétlen azt
kell adni a tömegeknek, amit azok várnak vagy követelnek, hanem azt, amire
vágyniuk kellene. Ez a tiszta fejű és tiszta
kezű hivatalnok tudta, amit egyébként
minden normális szülőnek és pedagógusnak tudnia kell: hogy az oktatásnak,
a nevelésnek, a kultúrának nem az ilyenolyan igények kielégítése, hanem a magasabb rendű igények felkeltése az igazi
célja. Hívő keresztényként azt is tudta,
hogy ez nem lehetetlen, és hogy vannak
ilyen magasabb rendű igények.
A Klebersberg által elképzelt oktatás
és kultúra még felelős polgárt, embert
akart nevelni. Az a szisztéma viszont,
amelyet – egymásnak sűrűn ellentmondó, meggondolatlan oktatási reformok és
kulturális koncepcióváltások következményeként – ma láthatunk, mintha már
csak választót, munkaerőt és fogyasztót
nevelne.
Hogyan lesz ebből magyar feltámadás?
Kipke Tamás (Keresztény Élet,
2018. augusztus 19.)
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Hírek és események
Az imaapostolság szándékai szep
temberre:			
Evangelizációs: Afrika fiataljaiért:
Hogy az afrikai kontinens fiataljai
hozzáférhessenek a tanuláshoz és a
munkához.
Szeptember 3-án a reggel 9 órai ökumenikus szentmisén tartjuk a Veni
Sancté-t, a Szentlélek Isten segítségül
hívását az új tanévre a Szilágyi-iskola
tanárai és tanulói számára.
Szeptember 5-én Kalkuttai Szent
Teréz szűz emléknapja van.
Szeptember 6-án este 6 órakor Szentségimádást tartunk.
Szeptember 7-én a kassai vértanúknak, Szent Márk, István és Menyhért
áldozópapoknak az ünnepe van.
Szeptember 8. Szűz Mária születésének (Kisboldogasszony) ünnepe.
Szentmise este 6 órakor lesz.
Szeptember 12-én, szerdán ünnepeljük Szűz Mária szent nevét. Ez a
nap templomunk búcsúnapja. Este
6 órakor ünnepi szentmise lesz.
Szeptember 13-án Aranyszájú Szent
János püspök és egyháztanító emléknapja.
Szeptember 14-én a Szent Kereszt
felmagasztalásának az ünnepe. Másnap van a Fájdalmas Szűzanya emléknapja.
Szeptember 15-én 12 órától plébániai családi napot tartunk. Részletek
a meghívóban.
Szeptember 21-én Szent Máté apostol és evangélista ünnepe.

Az Egyház főünnepei és parancsolt ünnepei
• január 1. Szűz Mária, Isten anyja (Újév)
• január 6. Urunk megjelenése (Vízkereszt)
• március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
• március 25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
• Húsvét
• Urunk mennybemenetele
• Pünkösd
• Szentháromság vasárnapja
• Krisztus Szent Teste és Vére (Úrnapja)
• Jézus Szentséges Szíve (Úrnapját követő péntek)
• június 24. Keresztelő Szent János születése
• június 29. Szent Péter és Szent Pál apostotok
• augusztus 15. Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony)
• augusztus 20. Szent István király
• október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
• november 1. Mindenszentek
• Krisztus, a mindenség királya (Krisztus Király)
• december 8. A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
• december 25. Urunk születése (Karácsony)
• továbbá a helyi fővédőszent és templomunk felszentelésének évfordulója.
A főünnepeket „méltó és igazságos” szentmisével, zsolozsmával, ünnepi imádságokkal megtartani.
A magyar egyházban – a vasárnapokon és vasárnapra eső ünnepeken kívül – jelenleg
az alábbi napokon kötelező a szentmisén való részvétel és – lehetőség szerint – a munkaszünet: január 1-jén, január 6-án, augusztus 15-én, november 1-jén, december 25-én.

Szeptember 23-án Pietrelcinai
Szent Pió szerzetes emléknapja
Szeptember 24-én Szent Gellért
püspök és vértanú emléknapja van.
Szeptember 27-én Páli Szent Vince
áldozópap emléknapja van.
Szeptember 29. Szent Mihály, Szent
Gábor és Szent Rafael fõangyalok
ünnepe.
Szeptember 30-án Szent Jeromos
áldozópap és egyháztanító emléknapja van.
Szeptember 30-án a hónap utolsó vasárnapján tartjuk a katolikus

egyházban a Szentírás vasárnapját.
„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amelyek Isten
ajkáról valók” – tanítja Jézus. Legyen
mindennapi kenyerünk, napi olvasmányunk a Szentírás!
Október 1-jén van a Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz
szűz és egyháztanító emléknapja.
Október 4-én Assisi Szent Ferenc
emléknapja van.
Október hónapban minden este
18.00 órakor tartunk szentmisét.
Reggel 7 órakor nem lesz szentmise.
17.30-kor közösen imádkozzuk el a
rózsafüzért a templomban.

Készüljünk a szentmisére
Olvasmány
szept. 9.
szept. 16.
szept. 23.
szept. 30.
okt. 7.

Szentlecke

Evangélium

Iz 35,4-7a

Jak 2,1-5

Mk 7,31-37

Iz 50,5-9a

Jak 2,14-18

Mk 8,27-35

Bölcs 2,12.17-20

Jak 3,16 - 4,3

Mk 9,30-37

Szám 11,25-29

Jak 5,1-6

Mk 9,38-43.45.47-48

Ter 2,18-24

Zsid 2,9-11

Mk 10,2-16

