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Ebben az évben a fatimai jele-

nés 100 éves évfordulójára em-

lékezünk, amelynek fontos üze-

nete az Istenhez való visszaté-

rés és Szűz Mária Szeplőtelen 

Szívének való felajánlás. Az öt 

első szombaton való részvétel 

szentmisén szentgyónással, szent-

áldozással és rózsafüzér imád-

sággal. 

 Ennek nagyon szép folyta-

tása az adventi szent időszak 

megélése. Ahogy Lourdes-ban, 

Fatimában, Garabandálban és 

Medjugorjéban is kérte a Szűz-

anya, tartsunk bűnbánatot, él-

jünk egyszerű, alázatos szentsé-

gi életet, megtartva a parancso-

kat, hogy mi és szeretteink el-

jussunk a Mennyországba. Így 

amikor hétről-hétre meggyújt-

juk az adventi koszorú gyer-

tyáit, engedjük, hogy Krisztus, 

mint a Világ Világossága és a 

Szűzanya Szeretetlángja elérje a 

mi szívünket is. 

 Ebben segítenek a Szent Őr-

zőangyalaink, akikhez jó volna 

rendszeresen szólni, hogy vezes-

sék életünket az Üdvösség felé, 

és védjenek meg a gonosztól és 

a rossz erőktől. Akkor a mi éle-

tünk is boldog lesz, mint a 

Szűzanyáé, aki mindig az Isten 

akaratát kereste és követte. Ma 

is Szent Fiát nyújtja felénk, hogy 

„irgalmat nyerjünk és kegyel-

met találjunk” Általa. 

 Ezekre szükségünk van, mert 

túl sok a veszély és a kelepce, 

amit az ördög tervez ellenünk. 

Ebben a zűrzavaros időben, a-

hol sok a káosz és a nyugtalan-

ság, csak a jó Isten útja tud 

megtartani. 

 Minden ember Isten gyerme-

ke, de sok ember elfelejtette 

Isten tanítását és parancsait. 

Ezért az Úr sok üzenetet és 

jelet küld, hogy irányt mutas-

son a mai modernizmus, li-

beralizmus csalóka világában. 

Az a gyakori veszély, hogy tisz-

telet a kivételnek, de általában 

kívülről sokan megtartják a val-

lásos buzgóság formáit, de a 

bensőkben megmarad a közö-

nyösség, az önzőség, a gőg és a 

büszkeség. Sokan sajátos hitvi-

lágot állítanak fel, hogy életüket 

kényelmesebbé tegyék. A rossz 

felé csábítók arra tanítanak, 

hogy az általuk tanított isteni 

hiten keresztül határtalan jólé-

tet, sikert, boldogságot és egész-

séget lehet elérni. Nem vesszük 

Advent Fatima lelkületével
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észre, hogy ezáltal kimarad a jó 

Isten, és ennek hiánya, még ha 

jónak is tűnik,  a földhöz köt.

 Nem a birtoklás által tudunk 

boldogok lenni, mert ez lelki 

rabság. Újra és újra mindig az a 

megoldás, hogy megvalljuk bű-

neinket és bűnbánatot tartunk. 

Ezért is kérte a Szűzanya, hogy 

vissza kell térni a gyökerekhez, 

és ahogy régen harangszóra az 

emberek elmondták az Úran-

gyalát, ma is úgy kell tennünk. 

A nehéz időkre való tekintettel 

pedig a Szent Mihály imát is 

mondanunk kell legalább na-

ponta, de lehet többször is. 

 A várakozás és könyörgés 

ideje az adventi szent idő, hogy 

megtaláljuk az Istenhez vezető 

aranykaput. Viszont ennek a 

kulcsa mindig nálunk van! 

Mindszenty-zarándokút
Dr. Köpeczi Bócz Edit

Október 28-án Grácián Atya vezetésével, öt 

atya kíséretében zarándok útra indultunk 

Mindszenty József bíboros úrra emlékezve, 

ami egy csodálatos lelki feltöltődést jelentett 

mindannyiunk számára. Negyed évszázados 

munkája, szolgálata a mai napig érezhető vá-

rosunkban. 

 Zarándokutunkat a Sopronkőhidai Fegyház és 

Börtön-nél kezdtük, majd Bécsbe az Irgalmasok 

Kórházába látogattunk, innen mentünk tovább a 

Pázmáneumba.

 Sopronkőhidára érkezve az őrök kíséretében 

megtekinthettük azt a cellát, ahol Mindszenty 

Józsefet ártatlanul fogva tartották. A falra helye-

zett fényképek és írások tanúskodnak ártatlan-

ságáról mindazok számára, akik idelátogatnak. 

 A folyosón az emlékszobája előtt, rövid meg-

emlékezést tartottunk. Nyilasok börtöne után a 

kommunisták fogságában is sokat szenvedett, 

ahonnan az 1956-os forradalom alatt szabadí-

tották ki.  Felolvasásra került a szabadságharc 

alatt elmondott rádióbeszédéből egy idézet:

 „Igen gyakori mostanában annak a hangsúlyozása, 

hogy a nyilatkozó, a múlttal szakítva, őszintén beszél. 

Ezt így, én nem mondhatom. Nem kell szakítanom a 

múltammal, Isten irgalmából ugyanaz vagyok, mint aki 

voltam bebörtönzésem előtt. Ugyanazzal a testi és szel-

lemi épséggel állok meggyőződésem mellett, mint 8 éve, 

bár a fogság megviselt. 

 Azt nem mondhatom, hogy most már őszintén beszé-

lek, mert én mindig őszintén beszéltem. Vagyis kertelés 

nélkül azt, amit igaznak és helyesnek tartok. Ezt most 

folytatom itt, amikor közvetlenül személyesen szólok az 

egész világhoz és a magyar nemzethez.”

 Az épület falán elhelyezett emléktábla megko-

szorúzása után tovább indultunk Bécsbe.

 A szabadságharc bukása után Mindszenty Jó-

zsef bíboros, hercegprímás úr az amerikai követ-

ségen talált menedéket. Akkor még nem gon-

dolta, hogy hazája elhagyására kényszerül. A hat-

vanas évek végén elkezdődtek a politikai tárgya-

lások, és így 1971 szeptember 28-án, az ország 

elhagyására kényszerítették. Szomorúan az aláb-

biakat nyilatkozta:

 „Kívánságom az, hogy életemet Magyarországon 

töltsem népem között, amelyet határtalanul szeretek. Ha 

ez lehetetlen volna, mert az érzelmi tényezők fellángoltak 

ellenem, vagy pedig az egyház magasabb rendű szem-
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pontjai mást követelnek, abban az esetben elfogadom 

azt, ami valószínű, életem legsúlyosabb keresztje lesz.”

 Elhagyva országunkat véglegesen Bécsben, a 

Pázmány Péter alapította papneveldében, (Páz-

máneumban) töltötte el az utolsó éveit.

 Bécsbe érkezésünk után először az Irgalmasok 

Kórházába látogattunk, ahol Varga János atya a 

Pázmáneum Rektora, nagy szeretettel fogadott 

bennünket. 

 Rektor úr elmondta, hogy a bíboros úr pár na-

pot töltött a harmadik emeleti intenzív osztá-

lyon, ahol 1975. május 6-án átadta az életét a te-

remtőjének.  Halála előtt az utolsó kérése az volt, 

hogy az ágyát úgy fordítsák meg, hogy lássa a 

Stefánsdóm keresztjét. A megemlékezés után,  

Asztrik atya trombitajátékával kifejezte azokat az 

érzéseket, amiket a zarándokok szívükben, lel-

kükben éreztek. Az aulában felállított szoborra 

helyeztük el a koszorúnkat.  

 Mindszenty József bíboros, hercegprímás úr, 

még holtában is beszél, holtában is üzen szá-

munkra! Mert ha megismerjük csodálatos, sze-

retetteljes életét a mai rohanó világban és megál-

lunk egy pillanatra, átérezhetjük azt a csodát, 

amit a zarándokút alkalmával  tapasztalhattunk.  

Mert ő még holtában is beszél! 

 Nem csak a temetésén hangzott el ez a mon-

dat, hanem a kórház aulájában lévő Mindszenty 

szobor talapzatán is olvasható.  

 Az imádság és Nemzeti Himnusz eléneklése 

után, elindultunk a Pázmáneumba. Csodálatos 

érzés volt megérkezni a Pázmány Péter által 

alapított papneveldéhez, ami az évek folyamán 

többször is átalakult. Ma már nyitva van a kapu a 

hívő zarándok csoportok előtt is. A bejárat mel-

lett elhelyezett emléktáblánál szintén megemlé-

kezést tartottunk, majd itt is   elhelyeztük a ko-

szorúnkat.

 Ezt követően az épületen belül végig vezetett a 

Rektor úr bennünket. A  bíboros úr szobájába 

érkeztünk, ahol mindenki meghatódottan nézte 

az íróasztalát, ahol oly sokat dolgozott. 

 Hazáját elhagyva nem csak személyesen, ha-

nem levélben is sokan megkeresték. Visszaérke-

zése után az első dolga mindig az volt, hogy fel-

bontotta a leveleit és mindegyikre személyesen 

válaszolt. Utazásai során a világban szétszóródott 

magyarokat látogatta.  

 Szobájában lévő halotti maszkja előtt megáll-

tunk és összeszorult szívvel néztünk vele szem-

ben. Gondolatainkban lepergett a csodálatos éle-

te. Krisztus követőjeként sok megaláztatás és 

bántalmazás ellenére is, mindig a szeretet töltötte 

el a lelkét. 

 Zarándokutunk a Pázmáneum kápolnájában 

17 órakor kezdődő szentmisével ért véget. A 

szentbeszédet Grácián atya tartotta. Végezetül 

Asztrik atya trombitán megszólaltatott gyönyörű 

zenéjével búcsúzhattunk el, Mindszenty József 
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bíboros hercegprímás úr emlékét őrizve a szívünk-

ben. A Száműzött Bíboros Hercegprímás Emlékét 

Őrző Alapítvány részéről, nagyon köszönjük 

Grácián atyának ezt a csodálatos zarándokutat, a 

lelki feltöltődésünket és Asztrik atya szolgálatát.

Imádság Isten Szolgája Mindszenty József bíboros 

boldoggá és szentté avatásáért

Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket 

Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy kiegészítsék, ami 

Krisztus szenvedéséből hiányzik, az Egyház javára” (Kol 1.24) 

Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, 

amelyeket földi életében a magyar egyházért és a magyar népért 

ajánlott fel. Szenvedése legyen napjainkban is előtted kedves áldo-

zat. Egyházunkért, hazánkért. Hozzá csatlakozva akarunk mi is imá-

inkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki megújulásáért. Ha szent akaratoddal 

megegyezik, add meg hívő magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat Egyházunk szentjei 

között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Boldogságos kismama
I.M (Joseph Ratzinger XVI. Benedek pápa gondolatai alapján)

 Adventben Szűz Máriát szem-

lélve készülhetünk Jézus szüle-

tésére. Isten elküldte Gábor an-

gyalt Máriához és így köszön-

tötte: Örvendezz! (magyarul üd-

vözlénynek mondjuk). Ezzel a szó-

val kezdődik az Újszövetség (az 

evangélium-örömhír). 

 Ez a szó visszatér a szent éj-

szakán, amikor az angyal nagy 

örömöt hirdet a pásztoroknak. 

Jézus nyilvános működése ide-

jén is többször elhangzik: „a 

tanítványok megörültek, mikor meg-

látták az Urat” (Jn 20,20). „Újra 

látlak majd titeket és szívetek örülni 

fog, és örömötöket nem veszi el tőle-

tek senki” (Jn 16,22). Az öröm a 

Szentlélek adománya, a Megvál-

tó ajándéka. Örvendezz kegye-

lembe fogadott Mária! A Szent-

lélek száll rád! A szent felhő 

Isten jelenlétének látható meg-

nyilvánulása. Szép átvezetés ez 

az Ószövetségből az Újszövet-

ségbe. Mária nem ijed meg, 

csak zavarba jön, és félelem nél-

kül kérdez. Igyekszik megérteni 

Isten üzenetét. „Istennél semmi 

sem lehetetlen” (Lk 1,37). 

 Mária válasza az egyszerű 

igen. A szabad, alázatos és nagy-

vonalú engedelmesség pillanata 

ez, melyben az emberiség leg-

magasabb rendű döntése meg-

történik. Az angyallal való talál-

kozás nagyszerű órája után Má-

ria egyedül marad azzal a meg-

bízatással, amely minden embe-

ri képességet meghalad. „Örülj, 

kegyelemmel teljes” és „ne félj, Má-

ria”! Ezen az úton halad József 

döbbenetétől kezdve a keresztre 

feszítésig. 

 Az örömhírt hallva sietve el-

ment Erzsébethez. Megérkezve 

ezeket a prófétai szavakat mond-

ta: „Magasztalja lelkem az Urat, 

és szívem ujjong megváltó Istenem-

ben… Íme mostantól fogva boldog-

nak hirdet engem minden nemze-

dék.” (Lk 1,46-48) Erzsébet mel-

lett megtanulhatta, hogyan vi-

selje Istentől áldott állapotát. 

Hazatérve mit is mondhatott 

volna Józsefnek? Az igaz ember 

tépelődésére az angyal vála-

szolt. Máriához belépett az an-

gyal, Józsefnek álmában jelent 

meg. József, az igaz ember fe-

lismeri, hogy ez nem csupán 

álom, hanem üzenet és megbí-

zás a nagy feladatra. 

 Isten teremtő hatalma, amely 

átfogja az egész létet. E két 

pillanat – a Szűztől születés és a 

valóságos feltámadás a sírból – 

a hit próbaköve. Istennek meg-

van a hatalma az új teremtésre. 
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Jézus fogantatása és születése 

Szűz Máriától hitünk alapvető 

tétele és a remény fénylő jele.

 

 Amikor Betlehemben voltak, 

Mária megszülte fiát. Pólyába 

takarta és jászolba fektette, mert 

a szálláson nem volt hely szá-

mukra. Mária etetőjászolba he-

lyezte újszülött gyermekét. A 

vendégfogadásra alkalmatlan, 

méltatlan helyen, ám ez elegen-

dő diszkréciót kínált a szent 

esemény számára. 

 A jászol az állatok számára 

elérhető élelem helye. Most azon-

ban az fekszik a jászolban, aki 

önmagát mondta igazi, élő ke-

nyérnek, annak a valódi étel-

nek, amelyre az embernek saját 

emberlétéhez szüksége van. Ez 

az étel az örök életet ajándékoz-

za. Jézus születésének szegé-

nyességében feltűnik az a bő-

ség, amelyben titokzatosan az 

ember megmentése valósul meg.

 „Azon a vidéken pásztorok ta-

nyáztak és őrizték nyájukat az éj-

szakában. Ekkor odalépett hozzájuk 

az Úr angyala és az Úr fényessége 

körülragyogta őket… Ne féljetek! 

Íme, nagy örömet hirdetek nektek.” 

(Lk 2,8-10) A pásztorok Izrael 

szegényeit képviselik, általában 

a szegényeket: Isten első szere-

tetét. Isten szegénysége az ő 

valódi jele. A pásztorok számá-

ra, akik Isten fényes ragyogását 

látták, elég ez a jel. Magasztal-

ták Istent, dicsérték azért, amit 

hallottak és láttak. 

 „Szentlélek Jegyese, eszkö-

zöld ki számunkra a Krisztus-

hoz való hasonulás mérhetetlen 

adományát. A Szentlélek ugyan-

azon erejével, amely Téged be-

árnyékolt, és az Üdvözítő Any-

jává tett. Segíts bennünket, hogy 

Krisztus, a Te Tiad bennünk is 

megszülethessen. Segíts ben-

nünket hathatós közbenjárá-

soddal, hogy soha ne legyünk 

hűtlenek ehhez a nagyszerű hi-

vatáshoz, hogy soha ne enged-

jünk sem önző énünknek, sem a 

világ hízelgéseinek, sem pedig a 

gonosz csábításainak. Védel-

mezz bennünket tisztaságod-

dal, őrizz bennünket alázatod-

dal és takarj be minket anyai 

szereteteddel, amely sok neked 

szentelt lélekben tükröződik 

vissza, te, aki valóságos lelki 

Anyánkká lettél.”

 

Üzenet Medjugorjéból (2017. december 2.)

Drága gyermekek! 

Édesanyátokként fordulok hozzátok, az igazak anyjaként, azok édesanyja-

ként, akik szeretnek és szenvednek, a szentek édesanyjaként. Gyermekeim, 

ti is szentekké válhattok, ez tőletek függ. Azok a szentek, akik mérhetetlenül 

szeretik a Mennyei Atyát, azok, akik mindenekfelett szeretik Őt. Ezért, gyer-

mekeim törekedjetek mindig jobbá lenni. Ha törekedtek jobbá válni, akkor 

szentek lehettek, még ha nem is gondoljátok ezt magatokról. Ha azt gondol-

játok, hogy jók vagytok, nem vagytok alázatosak és a gőg távol tart benne-

teket a szentségtől. 

 Ebben a békétlen világban, amely tele van fenyegetettséggel, szeretetem apostolai, imában és irgalom-

mal kellene kitárnotok kezeteket. Gyermekeim, nekem pedig ajándékozzatok rózsafüzért, rózsákat, ame-

lyeket annyira szeretek. Az én rózsáim, a ti szívből mondott, és nemcsak szájjal elmondott imáitok. Az én 

rózsáim a ti imáitok, hitetek és szeretetetek cselekedetei. Amikor a Fiam még kicsi volt azt mondta, hogy 

számos gyermekem lesz és sok rózsát fognak hozni nekem. Nem értettem őt. Most már tudom, hogy ti 

vagytok ezek a gyermekek, akik rózsát hoztok nekem, amikor mindenekfelett szeretitek Fiamat, amikor 

szívvel imádkoztok, amikor a legszegényebbeknek segítetek. Ezek az én rózsáim. Ez a hit, amely az élet-

ben mindent szeretetből tesz, nem ismeri a gőgöt, és mindig kész a megbocsátásra, sohasem ítélkezik, és 

mindig megpróbálja megérteni a testvért. 

 Ezért, szeretetem apostolai imádkozzatok azokért, akik nem tudnak szeretni, akik nem szeretnek 

benneteket, akik rosszat tettek nektek, azokért, akik még nem ismerték meg Fiam szeretetét. Gyerme-

keim, ezt kérem tőletek, mert jegyezzétek meg, imádkozni azt jelenti, szeretni és megbocsátani.

Köszönöm nektek. 

                                                  Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!
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Íme, már itt van az idők teljessége…
fr.. Asztrik OFM

A profánból a szentbe

„Elmondanám ezt néked, ha nem unnád…” Így 

kezdi Kosztolányi Dezső saját istentapasztala-

tának felvezetését a Hajnali részegség című versé-

ben. A nyugat költője az éji világ profánsötétjéből 

a Keleti pályaudvar felől felbukkanó tűzgömb 

ragyogó fénye elé áll, Logodi utcai lakása „ablaká-

ba”és ott az agyába villan e fénnyel: hogy az em-

ber szellemében, lelkében, kapcsolataiban, bűnei-

vel, fájdalmaival, kisiklottságával együtt és azok 

ellenére is az emberfelettire, a túlvilágira meghí-

vott lény. Bár kevesen mondhatják el maguk, 

hogy ugyanezt a verset megírhatták volna, mégis 

egy életkor betöltésével az a benyomása sokak-

nak, hogy maguk is résztvevői e szokásosnál éle-

sebb fényű napfelkeltének.

Zsoltárokról

Mi az adventi zsolozsmáinkat – amiket a szent-

miséhez kapcsolódóan nyilvánosan végzünk – 

hasonlóan az „éjnek árnyából”, az artikulálatlan 

sötétségből indítjuk szavainkat. A kinyilatkoz-

tatott szó és az emberi igazságszeretet zsoltáraival 

a biztos istenismeret fényességébe érkezünk, s 

mire kiérünk a templomból, már a reggeli fények 

fogadnak minket. 

 A zsoltárok a Szentlélekben egy kiváltságos 

látomásba, lelki útra vezetnek bennünket. Ez 

azonban már nem a rózsaszínű babaszoba, szap-

panillata, a cikázó konfettik glamour-történetei. 

Itt már nincsenek buli-kellékekkel, csillámfáty-

lakkal eltakart tobzódások, szövetségszegések, 

árulások, bűnök: az emberiség gaztettei; a zsol-

tárokban az emberi rémtettek és a velük járó pusz-

tulás kilátástalanságát a megmenekülés nyers, 

örökemlékű, kegyelmi pillanatképei rögzítették. 

Ezek jelentősen erősebb képek, mint ahol békés-

nek kívánt vallási érzelmeink honolnak. Ezeket 

kínálja fel az örök Emlékezet! 

 A reggeli zsolozsma, mégis valahogy a saját 

egyszerű, lépkedős dallamaival megengedi, hogy 

biztonságos képekké szelídüljenek a háború, a 

pestis, a lelki ragály tanulságai, hogy mindez az 

isteni szabadítás helyszíneivé és emlékezetes 

idejévé nemesedjenek. És, igen! Kiben-kiben saját 

nyíltsága fokában társuljanak egyéni élete még 

megfogalmazatlan zsoltáraihoz.

Zsolozsmáról

Aki a zsoltárokat a liturgiában imádkozza, az a 

Szentháromság reálszimbólumává válik. Ezt Ro-

bert Sceristől tanultam, aki az amerikai kontinens 

egyházzenei igazgatója volt. Így világította meg 

megállapítását: „Aki a liturgiában Isten Igéjével 

imádkozik, azaz Atyaisten gondolatait veszi a 

fejébe; a Fiúistent veszi a szívébe és ajkára; éne-

kével pediga Szentlélek Úristent leheli rá a te-

remtett világra. Így kezdi meg az Isten az ember 

közreműködésével a világ újjáteremtését.” És 

valóban a váltakozó zsoltározásban az egyik em-

ber a másiknak hirdeti Isten csodás, szabadító 

tetteit.

 A régi zsolozsma-rendben a káoszból a koz-

moszba érkezés tapasztalata világosabban volt 
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kifejezve, mint ma. Úgy imádkozta az Egyház a 

reggeli dicséretet, hogy az éjjel csendjében egy-

szercsak felharsant az imádságra hívás: „Domine, 

lábia mea apéries! […]” azaz „Nyisd meg, Uram, 

ajkamat! Hogy dicséretedet hirdesse szavam.” 

 A szó és a szív megnyílása után a zsoltárok 

világossága áramlott át az értelmen, a szíveken, 

az ajkakon, a dallamokon és mintegy az örök 

Bölcsesség fényébe öltöztette a tűzgömb-napot, 

ami így a zsoltárok énekére kelhetett fel az új nap 

világosságával, az igalom és bűnbocsánat ezerfé-

nyű ragyogásában. 

 A zsolozsma első része – az ószövetségi – így 

haladt: Antiphona – Psalmus– doxologia – Antipho-

na, azaz antifóna – zsoltár – kis-dicsőség – anti-

fóna. A régi zsolozsmában ebből az egységből, 

azaz egy zsolozsma zsoltárból öt volt egymáshoz 

fűzve. Első mindig az 50. azaz a bűnbánati 

zsoltár volt, emlékezve a szentmise áldozás előtti 

mondataira: „Dómine, non sum dignus…” azaz 

„Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba 

jöjj…”. Mert a zsolozsmázás valóságos lelki-

áldozás értékben állt.

 A zsoltárok után következett a Capitulum – 

Kapitulum a napi szentírási mottó. Majd a Res-

ponsorium, azaz a válaszos ének; a Himnusz, 

mint dogmatikai-költői műfajával, Krisztus-irá-

nyultsággal. Ez vezette át az imádkozót az Ószö-

vetség világából az Újszövetség állapotába. Csak 

ezután hangzott el a Lukács evangéliumból a 

„Benedictus Dóminus Deus Israel…” azaz „Ál-

dott az Úr, Izraelnek Istene…” kezdetű ének. 

Zakariás szája is a prófétai szavakra nyílt, amikor 

megnyílt Erzsébet méhe, megszületett a kis Ke-

resztelő Szent János. Mindketten kilenchónapnyi 

hallgatás és várakozás után együtt imádták Istent 

az Ő ajándéka miatt. Mert akkor prófétánál is 

nagyobb született, az első bűntelen ember, aki 

Ádám és Éva óta élt a földön. Természetesen a 

Benedictust egy jelentékenyebb antiphona 

keretezi, mint a reggeli dicséret legmagasztosabb 

állandó részét. Végül a tanítványi imádság a 

Miatyánk és az Egyház napi könyörgése zárta a 

zsolozsmát. Hozzáfűzhető volt tovább a preces-

ek azaz párverses könyörgések a liturgikus 

időszaknak megfelelően és suffragium-ok, azaz 

megemlékezések pl. Szűzanyáról, napi szentekről.

 A zsolozsma mai rendje – néhány feledésbe 

merült elem híján – így alakul: imádságra hívás, 

himnusz, három antifóna és zsoltárja, napi szent-

írási „mottó”, válaszos ének, Zakariás éneke anti-

fónával, könyörgések, Miatyánk, napi misekö-

nyörgés.

Az antiphonáról

A reggeli dicséret lelki és szerkezeti bemutatás 

után érdemes az egyik leggyakrabban használt, 

zeneileg is jelentékeny elemről szót ejteni: An-

tiphona. Ez keretezi a zsoltárt, mintegy „neon-

felirat” villog a zsoltárok elején és végén. Min-

degyik zsoltár saját antiphonaval van ellátva. Arra 

hívja fel a figyelmet, hogy a zsoltár egyéni, lelki 

értelmezése most e nagyítón keresztül történik 

elsősorban. 

 A zsoltárok értelmezésének öt szintje különül 

el egymástól. Az első a történeti értelem: ahol, ami-

kor, kikkel, ahogy történt. A második a krisztusi 

értelem, amilyen értelemben Jézus Krisztus imád-

kozta a zsoltárokat. A harmadik, ahogy az Egyház 

imádkozza a zsoltárokat. A negyedik, ahogyan az 

imádkozó, egyéni lelki állapotával imádkozik, az 

ötödik pedig, ahogy az egyéni karizma és hivatás 

szerint érintkezünk a zsoltár szavaival. 

 A lélek sokszínűségének szabadságában áll, 

hogy akár szavanként hullámoztassa az imádko-

zóban e szinteket sajátos szövetté alakítva az 

isteni szót: ha kell fenyítés, figyelmeztetés, útmu-

tatás, világosság, derű, vigasztalás tekintélyébe 

öltöztetve a szavakat. 

 Adventben december 17-én este indul az un. 

O-antiphona sorozata és tart hét napon át. Ebben 

énekli meg az Egyház Jézus Isten-címeit, melyek 

a történelmen átívelő ígéretekben sejlettek fel és 

váltak konkrét valósággá karácsony éjszakáján.

 Meghívás: Akik velünk tartanak e hajnalokon, 

meg fogják tapasztalni, a zsolozsma kiszólító ere-

jét a világ terhes, sürgető tevékenységei, lelki nyug-

talanságai közül. Bizonyos értelemben – minden 

fáradság ellenére, szinte az akvárium – biztonsá-

gából észlelhetik a világ örvénylő kavargását. 

Kimaradhatnak egy időre a lehúzó erők rohama-

iból és megkaphatják Krisztus békéjét, aki a 

menny tapasztalatát imádkozta bele a zsoltárok 

szavaiba. Felszentelte azokat emberfeletti imád-

sággá, hogy a zsolozsma az Egyház adventi éb-

redésében és virrasztásában, törvényes és köte-

lező ajakáldozataként út, igazság és élet legyen.
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10 év önkéntesség 
Zalaegerszegen 2007-2017 Furjánné, Mária - zalaegerszegi koordinátor

 Szinte hihetetlen, hogy ilyen 

gyorsan elszaladt tíz év. 2007 

őszén kezdődött:

 A Mária Rádió budapesti 

dolgozói kérésére az akkor még 

ZELKA néven működő kábel 

TV lehetővé tette, hogy az ő ká-

belhálózatukon a Mária Rádió 

hallgatható legyen. Ezt a szol-

gáltatót később felváltotta a TARR 

KFT, de ezt a lehetőséget ő is 

jóváhagyta. Azóta több frekven-

ciát váltott, de jelenleg a 102,4 

Mhz-en hallgatható egész Zala 

megye területén. 

 Minden ember vágyik a bol-

dogságra, a feltétel nélküli sze-

retet megtapasztalására. A Má-

ria Rádió segít ebben. A Terem-

tő Isten által adott békét és har-

móniát szólaltatja meg, ebben a 

zűrzavaros világban. Mindezt a 

katolikus tanításokra és hagyo-

mányokra építi. Célja az evan-

gélium üzenetének eljuttatása 

minden hallgatóhoz. Egyben az 

imádság rádiója is, politika és 

reklámok nélkül. Talán épp ezért 

is tudja magát több mint tíz éve 

fenntartani a hallgatók adomá-

nyaiból.

 Ehhez a munkához Magyar-

országon, több mint tízezer ön-

kéntes szorgos munkája segíti a 

rádiót.

 A Mária Rádió felhívása, mely-

ben önkénteseket keresett, Za-

laegerszegre is eljutott. 2007-

ben tizenkét önkéntes gyűlt ösz-

sze a budapesti munkatárssal 

való beszélgetésre. Közelebbről 

megismertük a Mária Rádió cél-

kitűzéseit, s hogy milyen fela-

dattal tudnánk segíteni. Kez-

detben csak az ismerőseinket 

tájékoztattuk a rádióról. Hama-

rosan jó néhány helyen kellett 

technikusunknak átalakítani a 

rádiókat, és az összeköttetést 

létrehozni. Azóta is hálásak a 

hallgatók ezért. Aztán elvállal-

tuk, hogy a Zalaegerszegre kért 

magazinokat kézbesítjük az 

igénylőknek, hogy ezzel is pénzt 

takarítsunk meg a Mária Rádi-

ónak. De ez nem volt elég. 

 Akik kezdetektől hallgatják, 

azok tudják milyen önkéntes 

szolgálattal segítettük még a rá-

dió munkáját.

 Nagyon sok közvetítés kiépí-

tését segítettük, melyeket kon-

feráltuk is Zalaegerszegről. Va-

sárnapi szentmiséket, amik kap-

csán bemutattuk az adott kö-

zösséget, plébániát. Adventi ro-

rate szentmiséket. Minisztráns 

találkozóról, Medjugorjeí na-

pokról. De volt közvetítés segít-

ségünkkel Rédicsről, Csákány-

doroszlóról. Bemutattuk töb-

bek között Zalakaros plébániai 

közösségét, történetét. 

 Két évben az 1ÚTON zarán-

doklathoz is kapcsolódtunk. 

Egyik alkalommal Celldömölkre 

mentünk 50 feletti létszámmal 

autóbusszal, hogy bekapcsolód-

junk a zarándoklatba. Másik 

évben egy Zalaegerszeg körüli 

10 km-es gyalogos zarándok-

latot sikerült megszerveznünk 

közel száz résztvevővel.

 Promóciós anyaggal ott vol-

tunk a zalabesenyői, és a tes-

kándi új templom szentelésén. 

De jó néhány Családfesztivál 

rendezvényen, valamint a Falu-

múzeumban lévő Egerszeg bú-

csún is. Ilyen alkalmakon az in-

gyenes magazint ajánlottuk a 

híveknek, valamint akit érde-

kelt, elmondtuk, hogyan tudja 

hallgatni a rádió adását, miket 

hallhat ott. A közeli Búcsú-

szentlászlón tartott búcsúk al-

kalmával is több ízben kivonul-

tunk, hogy a búcsúsokkal meg-

ismertessük a Mária Rádiót. Így 

évről-évre egyre több magazin 

igénylőt sikerült toborozni. Re-

méljük ezzel a hallgatók és a 

jólelkű adakozók számát is emel-

tük. Néhány közeli faluban a-

hol kapcsolatunk van lelkes ön-

kéntessel, a hozzájuk érkező ma-

gazinok kézbesítését is elvállal-

tuk, természetesen az ő segítsé-

gükkel. Így mára több mint öt-

száz magazint kézbesítünk Za-

laegerszegen és környékén. 

 2012-ben a Média Tanács ál-

tal meghirdetett zalaegerszegi 

frekvenciára a Mária Rádió pá-
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lyázatot adott be. Nagy fela-

datot jelentett ez abban az év-

ben az önkénteseinknek. Több 

mint 1600 aláírást sikerült kül-

denünk a Média Tanácshoz. De 

kedvünket nem vette el, hogy 

mindez sikertelen volt. Így leg-

alább megtudtuk milyen sokan 

hallgatnák a Mária Rádiót Za-

laegerszegen, ha egyszerűbb le-

hetőség adódna.

 Minden önkéntesünk nagy 

örömmel fogadta a szombat-

helyi stúdió indulását. Mivel mi 

is a Szombathelyi Egyház-

megyéhez tartozunk, megpró-

báljuk őket is segíteni riportok-

kal. Reméljük, hogy az internet 

segítségével zalaegerszegi hall-

gatói is egyre többen lesznek a 

Mária Rádió Saváriának.

 Nem tagadjuk, voltak kelle-

metlen helyzeteink is, hisz min-

den munkaterületen akadnak 

gondok, problémák. Viszont 

mindig volt ilyenkor pozitív ér-

tékelés, ami feledtette ezeket.

 A magazinok kézbesítésével 

sok testvérrel van kapcsolatunk. 

Jó érzés, amikor várják, hogy 

mikor érkezünk, vagy a köze-

lükben lakóknak szólót elviszik, 

ezzel is segítve munkánkat. Nagy 

öröm tölt el bennünk, amikor a 

rádióban hallottakat nagy ö-

römmel újságolják. Egyházi ese-

ményekről, evangéliumról, azok 

magyarázatáról, hitigazságok-

ról, tanúságtételekről hallhat-

nak. Nem utolsó sorban tuda-

tában vannak, az EGYÜTT imád-

kozásnak, amelyben a nap bár-

mely szakaszában részt vehet-

nek. Ezt legfőképpen azok érté-

kelik, akik már lakáshoz kötöttek.

 Hála Isten a tíz év folyamán 

a havonta ismétlődő magazinok 

kézbesítéséhez, és az adott köz-

vetítésekhez, egyéb feladatok 

végzéséhez mindig volt elegen-

dő zalaegerszegi önkéntes. Na-

gyon lelkesek, és segítőkészek a 

testvérek. Ha valakinek 1-1 al-

kalommal betegség, vagy egyéb 

ok hátráltatja a feladatában, 

kérés nélkül mindig akad, át-

vállalja, vagy besegít. Az általá-

ban havonta tartott találkozó-

kon 10-12 önkéntes tud megje-

lenni. De ha összeszámolom, 

azokkal együtt, akik esetleg 

csak 2-4 magazint kézbesítenek 

hónapról-hónapra, 34-en va-

gyunk összesen. Úgy érzem ők 

mindannyian részesei a Szűz 

Anyának végzett önkéntes mun-

kának. A Mária Rádió a Szűz 

Anya rádiója, az ő kegyelme 

segítségével létezik hónapról-

hónapra, Magyarországon most 

már több mint tíz éve. 

 Itt az ország nyugati szegle-

tében, Zalában, szeretnénk mun-

kánkkal példát mutatni a fiata-

labb korosztálynak is, hogy le-

gyen mindig, aki nemcsak itt 

Zalaegerszegen, de szerte a vi-

lágban ad egy kicsit az erejéből, 

szán egy kis időt arra, hogy 

segítse a Mária Rádiót.

 Elsősorban hála és köszönet 

Szűz Anyánknak, és a Jóisten-

nek, hogy meghallottuk hívó 

szavát erre a feladatra, és folya-

matosan testi-lelki erőt ad az 

önkéntes munka végzéséhez.

 A Mária Rádiót szolgálni, 

erősíteni két kezi munkánkkal, 

nagyon szép és számunkra lega-

lábbis a legnemesebb feladat. 

 Végezetül ajánlom a kedves 

testvéreknek, a technika fejlő-

désével most már több lehető-

ség is van a Mária Rádió hall-

gatására. Kérjenek segítséget tő-

lünk. Ha úgy érzik, tudnának 

önkéntes munkát végezni bát-

ran keressék a kapcsolatot.

 Sokan elférünk a Szűz Anya 

palástja alatt. Ő őrzi, oltalmaz-

za és segíti a benne bízókat!

Kenyérnek jöttél éhező világba,

világosságnak sötét éjszakába,

fényes hajnalnak, örök ragyogásnak,

vak zűrzavarba bizonyos tanácsnak.

Jöttél útnak, igazságnak, életnek,

s kicsiny gyermekként jászolba fektettek,

Jézus, Jézus!

Mért sínylődnénk hát éhezve, szegényen,

mért tévelyegnénk világtalan éjben

tanácstalanul és halálraváltan

és úttalanul a hazug világban,

amikor benned mindent megnyerhetünk

kis jászlad elé odatérdelhetünk

Jézus, Jézus!

Túrmezei Erzsébet: 

Kenyérnek jöttél
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Füzes Ádámot, az Esztergomi Hittudományi 

Főiskola levelező tagozatának liturgikatanára 

25 kérdésre válaszol Adventről.

 1. Mit jelent pontosan az advent kifejezés? – Advent 

a latin adventus, vagyis eljövetel szóból szár-

mazik.

 2. Hogyan és mikor alakult ki? – A gallikán litur-

giában a vízkereszti (január 6.) felnőttkereszte-

lésre előkészítő négyhetes időszak volt. Az 5. 

században a karácsony (december 25.) vált a 

jelentősebb ünneppé, és ez előtt alakult ki először 

hathetes, majd Szent Szimpliciusz pápa (5. szá-

zad) alatt a mai négyhetes formája.

 3. Az adventi időszak minden évben változik? – Nem, 

csak a hossza... Adventet a karácsony előtti négy 

vasárnap határozza meg. Az egyházi naptárban a 

hét vasárnappal kezdődik, így advent négy hete is 

a négy vasárnap után következik, és ebből adó-

dóan a negyedik hét lehet egészen rövid is (mint 

idén, maga a vasárnap csak a hét), és egészen 

hosszú is (mint tavaly, amikor karácsony szom-

batra esett).

 4. December 24. még az adventhez tartozik, vagy 

már karácsony? – December 24. az adventi idő 

utolsó napja. Ez még nem karácsony, de a sötétség 

beálltával fokozódik a várakozás, mert tudjuk, 

hogy ez az az éjszaka, amikor megszületik az Úr. 

A régebbi egyházfegyelemben még ez a nap böjti 

nap volt, ezért hagyományos ételeink böjtösek 

ezen az éjszakán: a hal, a mákos guba, stb. A vá-

rakozás az éjszakai misével ér véget, ahol meghall-

juk az örömhírt: megszületett.

 5. Miért lett ez az egyházi év kezdete? – Többféle 

évkezdetet használnak a különféle naptárak – is-

merünk januári, márciusi polgári évkezdést is; az 

advent pedig a megtestesüléssel kezd, illetve az 

arra való felkészülés időszakával. Önmagában az 

advent „nincs meg”, ezért került a karácsonnyal 

együtt az év elejére.

 6. Miért kezdődik a görögkatolikusoknál előbb az 

advent? – A történeti résznél jeleztük, hogy az 5. 

században volt már hathetes az advent, Szent 

Mártontól számolva. Ezt a hosszabb böjti elő-

készületet tartják keleti rítusú testvéreink most is 

a hathetes adventtel.

 7. A görögkatolikusok koszorúján miért hat gyertya 

van? – Az adventi koszorú csak a 19. században 

jelenik meg, a görögkatolikusok pedig „inkultu-

rálták” az új polgári szokást: hat adventi vasár-

napjukhoz hat gyertyával.

 8. Milyen liturgikus jellemzői vannak az adventi 

időszaknak? – Advent csöndesebb időszak, keve-

sebb orgonaszólóval, kevesebb virágdíszítéssel, 

lila miseruhával és hajnali szentmisékkel, a ro-

rátékkal.

 9. Miért más a Gaudete, azaz örömvasárnap 

ünneplése? – Advent harmadik vasárnapján a mise 

kezdő éneke (introitusa) a Gaudete in Domino 

kezdetű, a Filippiekhez írt levélből: „Örvendjetek 

mindig az Úrban, ... mert az Úr immár közel van 

hozzánk!” Túl vagyunk az advent felén, már ide 

látszik karácsony. A liturgia ezt a miseruha szí-

nében is kifejezi, a szigorú liláról rózsaszínűre 

változik.

 10. Ekkor mást kell tennünk, mint a többi vasár-

napon? – Érdemes itt már ráfordulnunk a „cél-

egyenesre”: amit nem sikerült megtennünk, azt 

érdemes elengednünk, és már csak a fontosra fi-

gyelnünk.

25 kérdés és válasz Adventről
Füzes Ádám - MK
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 11. Adventben sokan elmennek a hajnali roráte 

misékre. Ennek eredete hova vezethető vissza? – A ka-

rácsony előtti kilencedik napon kezdték a 7. 

században az Ó antifónákat, és ekkor volt egy 

hajnali mise. A középkorban térségünkben már 

advent minden napján „divatba jött” a korareg-

geli mise.

 12. Miért 6 órakor kezdődnek a roráték? – A hajnal 

a várakozás és a reménykedés időszaka. Ugyan-

akkor a korán keléshez szükség van önfegyelemre, 

az időbeosztásunkat is alávetjük Istennek, a 

várakozásnak. Nemcsak lelki, hanem nagyon testi 

is lesz így a készületünk. A 6 óra egyébként nem 

előírás, van, ahol fél 7-kor, van, ahol korábban 

kezdődnek a szentmisék.

 13. Kötelező vagy ajánlott elmenni a roráte misékre?

– A roráte mise térségünk szép hagyománya, 

Rómában például nem is nagyon hallottak róla az 

emberek. Teljesen szabadon dönthetünk néha 

egy-egy roráte mellett. Nem is teljesítményre 

megy az advent. És fontos a felelősség is: a föld-

műves embernek a december nyugodt, korai le-

fekvéssel telt, telik; a városi, modern embernek 

egész nap ugyanúgy helyt kell állnia.

 14. Adventi koszorút még azok is készítenek, akik 

talán nem is vallásosak. Ez csak egy szokás, vagy van 

más jelentősége is? – A 19. században egy német 

evangélikus lelkész készítette az első adventi ko-

szorút, és naponta mindig eggyel több gyertyát 

gyújtott rajta. Ennek egyszerűsített változata 

terjedt el aztán: vasárnaponként egy-egy gyertyá-

val többet gyújtunk. A koszorú otthonainkba 

varázsolja a várakozást, a meghittséget, főleg, ha a 

család este le tud mellé ülni egy kis időre. A temp-

lomban persze nagy liturgikus műgonddal gyújto-

gatjuk a gyertyákat. Olyan kapocs a koszorú, 

amely se nem liturgikus, se nem profán. Paralitu-

rgikus, amely összeköti otthonainkat temploma-

inkkal.

 15. Sokszor látni alaposan feldíszített koszorúkat. 

Van jelentősége annak, hogyan néz ki a koszorú? – Sok 

plébánián advent első vasárnapja előtti szomba-

ton van közös koszorúkészítés. Én is voltam 

ilyenen, érdekes látni, ahogy mindenki a maga 

ízlése szerint készíti a koszorút. Vannak lényeg-

látó minimalisták és szertelenül örvendezők. 

Szép látni a sokféleséget.

 16. Miért négy gyertya van a koszorún? – A négy 

vasárnapot jelzi a négy gyertya. Minden vasárnap 

eggyel többet gyújtunk meg: ahogy megyünk bele 

a sötétségbe, az egyre hosszabb éjszakákba, úgy 

nő a fény a koszorún, végül pedig a karácsonyfa 

borítja fénybe a leghosszabb éjszakát.

 17. A katolikus hívő koszorúján három lila és egy 

rózsaszín gyertyának kell lennie? – Igen, a liturgikus 

színek is megjelenhetnek a gyertyákon, a lila és 

rózsaszín miseruhákra utalva. De ez nem szabály, 

és nem érdemes leszólni azokat, akiknek négy lila 

vagy akár négy piros gyertyájuk van.

 18. Adventi naptárt is sokan használnak, még azok 

is, akik nem vallásosak. Van ennek valami jelentősége?

– Ennek csak személyes jelentősége van, segéd-

eszköz a készülődéshez.

 19. Helyes, ha a naptárt nyitogató gyerekeket 

csokoládéval jutalmazzuk? – Nem tudom. Én mindig 

örültem neki. Érdemes tisztázni előtte, hogy a 

gyermek nem tett-e édességböjtre fogadalmat az 

advent elején, mert akkor nagy kiszúrás.

 20. Az adventi időszak egyben böjt ideje is. Van va-

lamilyen előírás arra, hogy miként készüljünk testileg és 

lelkileg Jézus Krisztus megszületésére? – Jelenleg nincs 

böjti előírás, de a visszafogottság, csend, több ima 

és lelki olvasmány mind ajánlott. Fontos azon-

ban, hogy tiszta szívvel várakozhassunk: minél 

előbb éljünk a bűnbocsánat szentségével!

 21. Mi a mércéje a lemondásnak? Csupán az étkezés 

visszafogása elegendő? – Bármi lehet, ahol a testem 

alapvető vágya, igénye helyett az előzetes elhatá-

rozásom győz. Lehet ez étel, ital, szórakozás, idő-

beosztás, korai kelés – a fontos az erkölcsi győze-

lem: nem a farok csóválja a kutyát. 

 22. Az irgalmasság cselekedeteivel is fel tudunk 

készülni a karácsonyra? – Igen.

 23. Az advent az újrakezdés ideje is. Hogyan tudjuk 

tartósabbá tenni az adventben még bennünk lévő jó-

szándékot? – Írjunk naplót! Lelki naplót, elhatá-

rozásokról, vágyakról, jó ötletekről (a Szentlélek 

adja a jó ötleteket!), meglátásokról, érzésekről. 

Ezt olvassuk át és folytassuk januárban!

 24. A családi körbe vagy inkább a plébánia körébe 

való az adventi készülődés? – A kereszténység 24 

órás vállalkozás. Mindenütt ugyanazt éljük, az 

adott közösséghez, helyhez, időhöz hangolva.

 25. Egyszerre várjuk ilyenkor Krisztus születését és 

második eljövetelét. Az egyik inkább örömet, a másik so-

kakban félelmet vált ki. Hogyan lehet ezt a kettőt össze-

egyeztetni? – A félelem jogos: összedől a világ. Az 

öröm már a hité: mindez a minket szeretetből 

teremtő és üdvözíteni akaró Isten tenyerén tör-

ténik.
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Hirdetések

 • December 24-én, vasárnap csak délelőtt 7.30 

és 9.30 órakor lesznek szentmisék. 16 órakor 

Jézuska várás, 18 órakor esti dicséret – szentmise 

nem lesz -, 23 órakor karácsonyi áhítat templo-

munk kórusának előadásában, majd zsolozsma, 

melyet az éjféli mise követ.

 • December 25-én és 26-án, hétfőn és kedden 

vasárnapi miserendet tartunk. Kedden 11 órakor 

Ebergényben is lesz szentmise. 

 • December 30-án, szombaton 19 órakor a szent-

mise után Karácsony Asszonya címmel A Szép-

mező Szárnya együttes koncertje lesz templo-

munkban. 

• December 31-én, vasárnap Szent Család vasár-

napja lesz. A délelőtti szentmisék után megáldjuk 

a családokat. 17 órakor hálaadó szentmise. 23 

órától szentségimádás, éjfélkor szentmise. 

 • Január 1-je Mária Istenanya, 6-a Vízkereszt 

parancsolt ünnepe lesz, ezeken a napokon va-

sárnapi miserendet tartunk. 
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