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Varga László megyéspüspök meghirdette az egyházmegyei zsinatot

Bíborosi szentmise a jubileumon

1993. május 30-án Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúciójával II. János 
Pál pápa megalapította a Kaposvári Egyházmegyét, melynek első püspökévé a 
korábbi veszprémi segédpüspököt, Balás Bélát tette. (Folytatás a 8-9. oldalon)

Az irgalom és az igazság fényében…
Az irgalom felemel, gyógyít, utánunk 
jön, elénk siet. Ha befogadjuk az ir-
galmas Atyát, mi is az irgalom edényei 
lehetünk; különösen azok előtt, akiket 
szégyellünk, megvetünk. Leginkább 
a kiszolgáltatottak, a szenvedők, a 
peremre jutottak éhezik és szomjazzák 
az irgalmat, s Jézus azt szeretné, ha 
követői egyre közelebb kerülnének az 
irgalomhoz és a szenvedőkhöz. A di-
csőítés után elsőként a házigazda, Varga 
László megyéspüspök tanítása ébreszt-
gette lelkiismeretünket a Bizalom az 
irgalmas Istenben címmel április 7-én 
Kaposváron rendezett, IX. Országos 
Irgalmasság Konferencián.

(Folytatás a 4-5. oldalon) 

Egyházmegyei zarándoklat  
a ludbregi Szent Vér-kegyhelyre

Átadni magunkat 
a Szeretetnek

A Kaposvári Egyházmegye a 2020-as 
Eucharisztikus Kongresszusra készülve 
zarándoklatot hirdetett Szent Vér kegy-
helyekre. Az elmúlt évben a bátai Szent 
Vér-templomba, idén pedig a horvátor-
szági Ludbregbe, az egykori Batthyány 
területen fekvő Szent Vér kegyhelyre 
látogattak el a hívek.

– Ez a zarándokút, melyet Rajkai 
István, a kaposvári Jézus Szíve-temp-
lom plébánosa álmodott meg, egy 
nagyszerű felkészülés és töltekezés 
azoknak, akik közelebb szeretnének 
kerülni Jézushoz, az Ő szent Vére és 
Teste által. A zarándoklat mindig egy 
különleges esemény, ebben az évben 
39 településről majdnem ezren érkez-
tünk töltekezni, bűneinket, bánatunkat 
letenni. Idén egyházmegyénkhez csatla-
koztak budapesti zarándokok is, akiket 
nagy örömmel fogadtunk – fogalmazott 
Fekete Csaba állandó diakónus, a zarán-
doklat főszervezője.

A zarándokokat Josip Đurkan, 
ludbregi plébános köszöntötte, majd 
Varga László megyéspüspök celebrált 
szentmisét.

(Folytatás a 6-7. oldalon)



Minden Tőle ered!
Ő maga az Igazság, a Tisztaság, 

A Szentség és a Jog.

Az Ő országa sziklaszilárd,

Bűn nem fertőzhet ott!

Tűzláng szemeit,

Ha rám emeli,

Szívemig lát,

Tud minden hibát,

Mégis megsegít!

Méltó, méltó a Bárány,

Ki értünk szenvedett,

Hogy vegyen erőt, áldást,

Minden dicséretet!

Engedelmesség, 

Alázat, hűség,

Ez legyen 

Az ajándék, 

Mellyel áldozom Neked!

Fotó: KLING MÁRK

MONORY ILDIKÓ 

Honnan jönnek
Honnan jönnek a verssorok,
Mit könnyáztatta lapra rovok?
A dal szívemben honnan ered,
Mely lángra gyújtja lelkemet,
S felemel egy perc alatt,
Felemel egész az égig,
Egész az égig.
 
Majd halkul – porba hulló láng,
De mindig itt marad nyomán,
Mit elmondani nem lehet,
Mert nincs rá szó, nincs felelet:
A Te mennyei szavad
Velem az úton végig,
Az úton végig.
 
Azért jöttem, hogy tüzet hozzak –
Így szólott hozzánk egykor szent szavad.
Kezdd rajtam, Uram, kezdd ma még el,
Bár a föld lehúz, de a bensőm énekel:
              Jöjj Szent Lélek!
Szent Lelked ha fúj, megérint, rám lehel,
Pislogó gyertyám tűzfolyammá válik.
Mi szennyezett volt, elhamvad, semmivé mállik – 
A lelkem táncol, új életre kel! 

A Marcali Kulturális Korzóban május 11-én este,  „Jézusa kezében kész a 
kegyelem…” címmel Arany János legismertebb balladái hangzottak el Lázár 
Csaba színművész, a Magyar Katolikus Rádió vezető bemondója tolmácsolásában. 
Arany 200. születésnapja alkalmából a Szent László, a Pázmán lovag, a Szondi 
két apródja, A walesi bárdok és a Híd-avatás című remekművek szólaltak meg. 
Az elhangzott lírai művek egyedülálló nyelvi gazdagságról, az író zsenialitásáról 
tanúskodnak, miközben a hallgatóságot egyenesen a régi időkbe repíti. Ezen kívül 
kápráztató emberismerete, szeretete, humora még a ma emberét is elvarázsolja. A 
rendezvényen Laczó Zoltán Vince zeneszerző, zenész működött közre a korabeli 
hangulatot idéző gitármuzsikával.

A program az Arany János Emlékév eseménye volt, melyet az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma támogatott.

Szöveg és kép: KISS KÁLMÁN (Marcali)

„Jézusa kezében kész a kegyelem…”
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Szent és profán randevúzott a kapos-
vári püspöki székház nagytermében, 
ahol Bodnár Dánielnek, a Magyar Kurír 
munkatársának Varga László megyés-
püspökről szóló, A bőrünk alá bújt Isten 
című kötetét mutatták be.

A Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége kaposvári csoportja által szervezett 
eseményen Csillag Gusztáv elnök és 
Kuzmányi István, a Magyar Kurír fő-
szerkesztője köszöntötte a közönséget. 

A püspöki székházban mutatták be a Laci atyáról szóló, legújabb kötetet

Az ember egyszerre bűnös és szentély...

A humor, mint fűszer

A könyvbemutató hangulatát gyak-
ran fűszerezte humor. A „gyújtogató 
plébánosból” főpásztorrá lett Laci 
atya elmesélte azt is, paptársai hogy 
évődtek vele. Egyikőjük azt kérdez-
te tőle: mikor leszel már püspök? 
A másik derűs arccal nyomban 
rávágta: Ilyen igénytelen nem lehet 
az egyház!

A Marcali Plébánia és a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali 
Csoportja meghívására Keresztényüldözés 
a 21. század elején címmel könyvbemuta-
tót tartottak május 15-én az egyházközség 
közösségi házában (X-ház). A szerző, dr. 
Győrfi Károly beszélgetőtársa P. Szabó 
József újságíró volt, aki különféle kérdé-
seket intézett az íróhoz, hogy megvilágítsa 
napjaink egyik legfontosabb kérdését 
a muzulmán vallás terjeszkedését és a 
migrációs folyamatokat, amelyek egész 
Európát érintik. Az előadásból kiderült, 
hogy Győrfi kutatásai alapján 400 millióra 
tehető az erősen üldözött keresztények 
száma szerte a világban. A kötet megje-
lentetéséhez elsősorban az Open Doors 
és a Kirche in Not nevű szervezetek 
dokumentált adatait használta fel. Az 
újkori keresztényüldözés történetében 
eddig talán a 2014 volt a legtragikusabb 
év a hitük miatt megölt Krisztus-hívők 

A könyvet méltató Versegi Beáta Mária 
szerzetesnővér kiemelte: úgy olvasta e 
kötetet, mintha belecsöppent volna egy 
beszélgetésbe, amely Laci atya életéről, 
hitéről, meggyőződéséről szól. Mint 
megjegyezte, olvasóként jólesett volna 
„tuti” válaszokat kapni. Ez azonban csak 
hiú remény maradt, mert a főpásztor 
sem képes „tuti” válaszokat adni, viszont 
olyan módon beszél, akinek bőre alá bújt 
az Isten. 

Elhangzott: a mély őszinteség is a 
jelenlétből fakad; az ember egyszerre 
bűnös és szentély, de a Jézussal való 
személyes kapcsolatunk által alakulunk, 
s észrevesszük: az Oltáriszentségben 
jelen lévő, megtört Krisztus és a megtört 
ember ugyanaz.

Bodnár Dániel azt emelte ki: sokan 
tanulhatunk a válaszokból. Például az 
Istenre való, teljes ráhagyatkozást, ami 
Laci atya életében ma is valóság. 

A megyéspüspök arról szólt: minden 
kegyelem, a Szentlélek nagyon jó fej, 

ő a „főnök”, s örült, hogy a kérdezőben 
halló fülekre talált a mondanivalója. 
Arra buzdított: életünkben fel kell 
ismernünk Jézust, és ha elfogadjuk a 
barátságát, akkor e kapcsolatban való-
ban lángra lobbanhat a szívünk, s nagy 
kaland vár ránk. A kötet interjúalanya is 
már régóta tudja: nem ő, hanem Jézus 
szegődött mellé. Ezért tanácsolta: en-
gedjük magunkat vezetni a Szentlélek 
által, Aki nem megy soha szabadságra! 
Maga is izgalmasan várja, mit művel 
vele a harmadik isteni személy.

LŐRINCZ SÁNDOR  (Kaposvár)
Fotó: KLING MÁRK

Előadás a 21. századi keresztényüldözésekről

Hova vezet az út keresztény gyökerek nélkül?

számát tekintve. Jórészt az iszlám jog-
rendű államokban vannak a legnagyobb 
veszélynek kitéve a keresztények, de az 
üldöztetésük Szíria, Irak és Nigéria mellett 
Észak-Koreában, Pakisztánban, Afga-
nisztánban, Iránban, valamint Eritreában, 
Szomáliában és Szudánban is jellemző. A 
szerző tanulmányában arra is rávilágított, 
hogy Európában Keresztényüldözésről 
még nem, inkább keresztényellenesség-
ről beszélhetünk. Nyugat-Európában 
például már régóta próbálják a karácsony 
keresztény jellegét eltagadni. Vagy éppen 

2013-ban, Brüsszelben, az EU központjá-
ban, amikor a muszlimok érzékenységére 
hivatkozva megtiltották a karácsonyfa 
állítást. Nagy-Britanniában pedig többeket 
meghurcoltak már a keresztény jelképek 
viseléséért, valamint elbocsátottak olyan 
anyakönyvezetőket, akik nem akartak 
meleg párokat összeadni. De előfordult 
már, hogy olyan ápolónőket rúgtak ki a 
kórházból, akik megtagadták az abortu-
szok elvégzésében való közreműködést. 
Magyarországon ezekhez képest viszont 
még mindig jobb a helyzet, bár kétségkí-
vül vannak keresztényellenes megnyilvá-
nulások is. A jelenlegi kormány azonban a 
keresztény kurzust kívánja tovább vinni. 
A szerző ebben a könyvében figyelmeztet 
mindenkit arra, hogy hova vezet az út, 
ha elhagyják az emberek a keresztény 
gyökereiket.

Szöveg és kép: KISS KÁLMÁN 
(Marcali)
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A kaposvári főpásztor 
– aki püspöki jelmonda-
tául tavaly egyetlen szót 
választott: Irgalom – „A 
megroppant nádat nem töri 
el” című előadásában osz-
totta meg az irgalmasság 
köré font gondolatait a 
székesegyházban. Három 
bibliai történetet kiemelve 
mutatott rá, miként nyeri 
vissza méltóságát, s kap 
küldetést a szamariai asz-
szony, milyen örömmel 
fogadja be az apa tékozló 
fiát, s Jézus hogy adja tud-
tára a megkövezésnek kitett 
asszonynak: „Menj és többé 
ne vétkezzél!”

A megyéspüspök elő-
adása során többször nyo-
matékosította: a bűnös nem 
azonos a bűnnel; jóllehet, 
mindannyian könnyen fo-
galmazunk meg ítéleteket. 
Isten végtelen irgalma által 

Az irgalom és az igazság fényében…
pedig megváltozik az éle-
tünk. Ha nem lenne velünk 
irgalmas, már régen eltörölt 
volna bennünket a föld 
színéről, és fiát sem ezért 
küldte közénk. 

Igazság nélkül az irga-
lom szétfolyós, érzelgős 
szeretetgombolyag, irgalom 
nélkül az igazság pokol. 
Jézus egyszerre élte meg 
az irgalmat és az igazságot 
akkor is, amikor a farize-
usok eldobták köveiket és 
eloldalogtak. E kettő együtt 
emelte föl és gyógyította a 
nőt – mondta a főpásztor. 
– Ha megértjük Isten ir-
galmasságát életünk felett, 
ha befogadjuk, hiszünk 
benne, akkor egyszerre 
fogjuk élni az irgalmat 
és az igazságot. Álmom, 
hogy az irgalom átjárja és 
betölti az egyházat, s eljut 
minden emberhez. Az álom 

mi vagyunk; saját magunkat 
kell szeretetáldozattá adni, 
különben csak papolunk, 
szövegelünk. Meg kell en-
gedni Istennek, hogy átvál-
toztasson bennünket, hogy 
a harag edényéből az irga-
lom edényévé formáljon 
valamennyiünket.

Az előadást követően 
ünnepi szentmise vette 
kezdetét, amelyen már a 
püspöki tanítást is hallga-
tó Soltész Miklós állam-
titkár és felesége mellett 
megjelent dr. Mátrai Már-
ta, a parlament háznagya, 
Gelencsér Attila ország-
gyűlési képviselő, Szita 
Károly, Kaposvár polgár-
mestere, valamint számos 
intézmény és rendvédelmi 
szerv vezetője, képviselője. 
A misén a Szili Zoltán egy-
házmegyei zeneigazgató 
vezette CapPuccini kórus 

és Bogáthy Gábor trombi-
taművész működött köz-
re. A főcelebráns dr. Beer 
Miklós váci megyéspüspök 
volt, aki segédpüspökével, 
Varga Lajossal érkezett, s 
mindenekelőtt megköszön-
te László püspök bizalmát, 
mert – mint megjegyezte 
–, bizalmat ajándékozni 
is irgalom. Felelevenítette 
Szent Fausztina és szent II. 
János Pál pápa alakját, aki 
örökségül hagyta ránk a 
húsvét utáni első vasárna-
pot, az Irgalmasság vasár-
napját. Utalt arra is: minden 
bizonnyal a nyíregyházi 
papi otthon lakója, Katona 
István püspök atya is lélek-
ben a mintegy nyolcszáz 
fős hallgatósággal ünnepel 
– köztük lengyel papokkal 
–, hiszen kilenc esztendeje 
ő szervezte az Irgalmasság 
Konferenciát. 
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Szentbeszédében azon 
töprengett, milyen szavakkal 
lehetne helyettesíteni, még 
közelebb hozni az irgalom 
definícióját. Aztán sorolta: 
új esélyt adni a reménytelen-
ségben, bizalmat előlegezni, 
felemelni, talpra állítani… 

Tulajdonképpen az em-
berségünkről van szó, amely 
képes felemelni, képes ész-
revenni a fájdalmat, képes 
bizalmat előlegezni, mert így 
válhatunk emberré, s Jézus 
Krisztus személyén keresztül 
megértjük az isteni titkot – 
emelte ki. – A Szentírásban 
olvassuk: Jézus ott van az 
emberek között; észreveszi 
a fájdalmukat, megesik raj-
tuk a szíve. Leprást és vak 
koldust gyógyít, részvéttel 
van az özvegyasszony iránt. 

Együttérző, sorsvállaló 
szeretet az övé, amelyet érde-
mes ellesni Tőle – tanácsolta 
homíliájában. Ha elhisszük, 
hogy Isten maga az irgalom, 
s hogy a megroppant nádat 
nem töri el, a pislákoló lán-
got nem fújja el, akkor mi 
is esélyt kapunk arra, hogy 
csökkentsük az emberi el-
esettséget, fájdalmat, hiszen 
bennünk és általunk akar 
könnyeket letörölni, remény-
vesztetteknek reményt adni. 
Higgyünk Isten irgalmas 
szeretetében, s akkor szebb 
lehet a világ – buzdította a 
résztvevőket Beer püspök.  

Délután a Szent Fausztina 
Irgalmasság Házát mutatták 
be. Varga püspök atya egye-
bek mellett azt nyomatéko-

sította, hogy mindez nem 
egy konkrét épület, hanem 
egy szolgálat, melynek négy 
pilléréről Hágen Ilona Edit 
koordinátor beszélt. Ez a te-
vékenység a krízishelyzetben 
lévőkre, az „Eloldozva” sza-
badító szolgálatra, a családok 
és a fiatalok körét érintő 
prevencióra, valamint az 
Imádság Házára irányulnak. 
Udvardy Márton állandó 
diakónus, az „Eloldozva” 
szolgálat koordinátora a 
hagyományos közbenjáró 
imával hasonlította össze a 
szabadító szolgálatot, amely 
„tisztasági festés” helyett 
„teljes felújítást” jelenthet, 
és nem gyóntatás, nem is 
ördögűzés. Balogh Mónika 
az Imádság Háza koordiná-
tora többek között az ima 
jelentőségét emelte ki.

Ezt követően több szekci-
óban folyt a munka. László 
püspök és Csiszér László 
a szentségimádásról és a 
dicsőítésben rejlő erőről 
tanítottak, Fekete Csaba 
állandó diakónus az Eloldoz-
va – Szabadság Krisztusban 
címmel szólt az irányító és a 
háttérimádkozó összehangolt 
munkájára épülő szabadító 
imáról, mint a hívő ember 
szolgálatáról, hiszen Jézus 
is kérte, sőt utasította a tanít-
ványokat a szabadító imára, 
amelynek kettős a célja: 
szabaddá tenni és rábízva 
Krisztusa, gyógyítani az ima-
kérőt. Feketéné Szabó Márta 
az egyházmegyei Karitász 
igazgatója a hajléktalanok 

ellátásáról beszélt. Másutt a 
börtönpasztoráció, illetve a 
gyászfeldolgozás, s a sérült 
társainkkal vállalt életkö-
zösség volt a téma. Radnai 
István és felesége, Márta 
dr. Nyéky Kálmán család-
referens plébános atyával a 
tartós házasságot és a családi 
prevenciót vette nagyító alá. 
A polgári és a szentségi há-
zasságok arányáról, az emel-
kedő tendenciáról éppúgy 
szót ejtettek, mint a mintakö-
vetésről, de a mobiltelefon, 
számítógép okozta, gépies, 
elszemélytelenedő viszo-
nyok is szóba kerültek. A 
lelkiségi mozgalmak, plébá-
niai táborok, házas hétvégék, 
családakadémiák jótékony 
szerepét is kiemelték az elő-
adók, akik néhány praktikus 
tanáccsal búcsúztak hallgató-
ságuktól: az ítélkezés helyett 
a szemlélődés a követendő az 
erőszakmentes kommuniká-
cióban. Elnyomás helyett 
célravezetőbb az érzések 
kimondása, a meghallgatás, 
a struktúrák építése helyett 
pedig praktikusabb megfo-
galmazni a családtagoknak 
az igényeinket, vágyainkat, 
motivációinkat – e téren 
tapasztalható egyébként a 
legtöbb konfrontáció –, kö-
vetelés helyett pedig a kérés 
tűnik a legcélravezetőbb 
stratégiának.

A délután további prog-
ramjait a Horváth Zoltán által 
megzenésített Irgalmasság 
rózsafüzér énekelve imádko-
zása alapozta meg. Akadt, ki 

az Oltáriszentség elé teleped-
ve, taizéi dallamokkal szár-
nyalva gyógyult-töltekezett, 
de a résztvevők többsége 
az Irgalmasság útját járta a 
sétálóutcán. Az irgalmasság 
testi és lelki cselekedeteit 
jelképező kapukhoz vonult 
a tömeg; egy-egy állomásnál 
a nagykanizsai, a siófoki 
antióchiás fiatalok, a kapos-
vári Nagyboldogasszony 
Katolikus Iskolaközpont, 
a nagyatádi, illetve a Szent 
Kereszt plébánia ifjúsági 
csoportjának egy-egy tagja 
tett tanúságot, valamint az 
egyházmegye kispapjai is 
közreműködtek. 

A konferencia a Szi-
várvány Kultúrpalotában 
Csiszér László dicsőítő kon-
certjével zárult, ahol sokakat 
tovább érintgetett a kegye-
lem. Az is kiviláglott: az ir-
galmasság életprogram kell, 
legyen. Dr. Csillag Gusz-
táv, a kaposvári Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége 
kaposvári csoportjának el-
nöke az irgalmasságot is-
teni értéknek tartja. Mint 
megjegyezte: „Egy szelete 
a Mindenhatónak. Az ir-
galmasság cselekedeteivel 
nem mindannyian élnek, s 
mivel isteni tulajdonság, így 
csak megközelíteni tudjuk. A 
mai, szétesett világban ezért 
szükséges fókuszba helyezni, 
s talán ezáltal nemcsak be-
szélünk róla, hanem átéljük 
és gyakoroljuk is.” 

LŐRINCZ SÁNDOR
Fotó: KLING MÁRK
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Prédikációjában az önát-
adásról, mint Isten szeretetére 
való válaszról beszélt: Nagyon 
örülök, hogy a Nemzetközi 
Eucharisztikus kongresszusra 
való készület második zarán-
dokállomásához érkeztünk. 
Szemléljük most azt a szerete-
tet, amelyet a mi Urunk, Jézus 
Krisztus szent testének és 
vérének odaadásával mutatott 
meg nekünk. „Kegyelem nek-
tek és békesség!”– hallottuk 
a Jelenések könyvéből Jézus 
Krisztustól, aki a hűséges 
Tanú. A mi Urunk a szent-
háromságos Szeretet tagja. 

Annak a Szeretetnek, amely 
nem csak megszólította az 
embert, illetve megteremtette 
számára szeretetből mindazt, 
ami ezen a világon csodálatos, 
és egyben lehetőség életünk 
kibontakozásához, hanem 
megszólította az embert a pró-
fétákon keresztül. Elmondta 
üzenetét, mert nagyon szeret 
bennünket. A Szeretet tovább-
ment, s ennek hűséges tanúja 
Krisztus. Nem csak egysze-
rűen nekünk ajándékozta a 
teremtett világot, nem csak 
egyszerűen kinyilatkoztatta 
üzenetét számunkra. A Sze-

retet közösséget akar vállalni 
azokkal, akit szeret. Testté 
lett közöttünk, megtestesült a 
szentháromságos Szeretet az 
Úr Jézus Krisztusban. Nem 
csak egyszerűen magára vette 
emberi természetünket, éle-
tünket. Tovább akart menni. 
Élet- és sorsközösséget vállalt 
az emberekkel, velünk. Éle-
tünk minden rezdülése érdekli, 
életünk minden mozzana-
tára figyel. Nem megfigyel, 
kifigyel, hanem szeretetből 
figyel, mert segíteni akar. Ez 
a szentháromságos Szeretet 
elment a végsőkig. Egyesült 

Egyházmegyei zarándoklat a ludbregi Szent Vér-kegyhelyre

Átadni magunkat a Szeretetnek
velünk. „Aki eszi az én teste-
met, aki issza az én véremet, az 
bennem marad, és én őbenne.”

A szeretet nem bírta ki a 
távolságot azokkal, akiket 
szeret. Teljes közösséget, 
létközösséget vállalt, és még 
ennél is tovább vitt bennün-
ket, hiszen nem csak egy-
szerűen közösséget vállalt 
velünk Jézus Krisztusban 
a Szentháromság, hanem 
nekünk ajándékozta ebben a 
kenyérben és vérben az örök 
életet. Nem csak hozzánk 
szegődött, nem csak hordoz-
za földi életünk terheit, ha-
nem a távlatot is megnyitotta. 
A szentháromságos Szeretet 
kinyitotta életünk távlatát a 
Mennyországra. A mi Urunk, 
Jézus Krisztus elment és 
helyet készített számunkra. 
Hogy ne maradjunk egyedül, 
elküldte nekünk első ajándé-
kul a Szentlelket azért, hogy 
többé már ne magunknak 
éljünk, hanem annak, aki 
értünk meghalt és feltámadt. 
Annak, aki mindent odaadott 
ebben a szeretetben nekünk.

Isten szeretete választ vár, 
s azért küldte el nekünk a 
Szentlelket, hogy tudjunk vá-
laszolni ennek a Szeretetnek. 
Erre egyetlen méltó válasz 
van: ha odaadjuk magunkat 
a szeretetnek. Lehet, hogy 
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hiszünk benne, lehet, hogy 
valljuk a szavunkkal, de a 
Szeretet sokkal teljesebb 
választ vár. Feltétel nélkü-
li önátadást, mert ezt tette 
velünk a szent Kenyérben 
és a szent Vérben az Isten. 
Feltétel nélkül nekünk aján-
dékozta szeretetből Önma-
gát. Az igazi válasz, hogy 
mi is feltétel nélkül, teljesen 
odaadjuk magunkat ennek a 

Szeretetnek. Nem csak egy-
szerűen szeretgetni kell az 
Istent, nem csak egyszerűen 
úgy érezni, hogy szeretem. 
Sokkal tovább akar vinni 
minket a Szentlélek ezen az 
úton. Teljes önátadást kínál 
számunkra. Akik nem félnek 
odaadni magukat a Szeretet-
ben a Szentháromságnak, 
azoknak minden szeretetkap-
csolata kivirágzik, legyen az 

házasság, barátság, még az 
ellenségszeretet kapcsolat is.

Akik felajánlják magukat 
a kenyérrel és a borral együtt 
minden szentmisében a szen-
vedélyes szeretetnek, azok-
nak ez a szeretet átformálja 
az életét. Ennek egyik látható 
gyümölcse, hogy elindulunk 
a megtört, szenvedő, sebzett 
és szegény embertársaink 
felé, akikben az Isten éhezi 
és szomjazza a szeretetet. 
Ha átadtuk magunkat ennek 
a szeretetnek, akkor nem 
fogjuk kizárni az életünkből 
a megtörteket, a betegeket, a 
szenvedőket, a szegényeket, 
a peremre jutottakat. Elin-
dulunk feléjük, mert bennük 
is Isten szeretetével fogunk 
találkozni, rajtuk keresztül 
is a szentháromságos Sze-
retet fog megajándékozni 
bennünket.

Ne féljünk odaadni magun-
kat! Isten nem félt odaadni 
magát nekünk, pedig ismert 
bennünket, ismeri bűneinket, 
a sötétségeinket. Tudja, meny-
nyi bűn van az életünkben. 
Nem fél odaadni magát, mert 
bízik bennünk. Ezt a bizalmat 
csak bizalommal tudjuk vi-
szonozni. Ne féljünk rábízni 
magunkat erre a szeretetre! 
Ha elindulunk ezen az úton, 
figyelve a Szentlélekre, akkor 
ennek gyümölcsei lesznek. 
Megjelenik az életünkben a 
bátorság, az önmagunkról való 
megfeledkezés, a másokért, 
különösen a szegényekért 
való élet, az öröm, a derű, a 
jóság, a szelídség, az irgalom, 
a tisztaság.

Csodálatos gyümölcsö-
ket terem mindenki életé-
ben a Szentlélek, aki tel-
jesen át akarja adni magát 
a Szentháromságos Szere-
tetnek, nem tartva vissza 
önmagából semmit. Erre 
hív minden Eucharisztikus 
imádás. Azt a szeretetet 
ünneplem, amely mindent 
felülmúl, s amely mindent 
odaad feltétel nélkül. Hű-
ségesen ma is, itt is.

Adjunk hálát ezért a sze-
retetért, a Szentháromsá-
gért. Ez a szeretet megtart 
bennünket ezen az úton. 
Legyünk hálások, de ne csak 
a szavainkkal, hanem a tette-
inkkel is. Vegyétek, egyétek 
az Isten szeretetének jelét, 
az Eucharisztiát! Adjátok 
magatokat teljesen elégő sze-
retetáldozatként Istennek! A 
világ várja ezt a szeretetet tő-
letek, illetve tőlünk,papoktól. 
Segítsen ez a zarándoklat 
bennünket, hogy igent tud-
junk mondani! – buzdított a 
megyéspüspök.

A szentmise után Marija 
Bistricára, Horvátország 
legnagyobb Mária-kegyhe-
lyére indultak a zarándokok, 
ahol Kiss Iván esperes veze-
tésével, litániát imádkozva 
köszöntötték a Szűzanyát.  

Kép és szöveg: 
KLING MÁRK
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A negyedszázados jubileumot – 
amely ifjúsági, családos és minist-
ránstalálkozó is volt egyben – gazdag 
programsorral ünnepelték május 26-án. 
Az ünnepi mise főcelebránsa Erdő Pé-
ter bíboros, prímás volt, aki Kaposvár, 
az egyházmegye és az egész magyar 
egyház örömünnepének tekintette a 
jubileumot.

A mise kezdetén felolvasták Ferenc 
pápa jókívánságait. Levelében meg-
újulásra buzdította az egyházmegyét, 
s arra, hogy váljon a missziós küldetés 
központjává. Erdő Péter prédikációjá-
ban emlékeztetett arra, amikor II. János 
Pál pápa a Dunántúlon Kaposvárt, az 
Alföldön pedig Debrecent püspöki 
székhellyé tette, és ebből az alkalomból 
levelet írt a magyar püspököknek. 

A levél alapján részletes történeti 

Varga László megyéspüspök meghirdette az egyházmegyei zsinatot

Bíborosi szentmise a jubileumon
áttekintést hallottunk az egyházmegyei 
rendszerről, s a pápai levél kapcsán az is 
elhangzott: a magyar katolikusoknak az 
a hivatásuk, hogy az Egyház élő tagjai 
legyenek, segítsék az Egyház növeke-
dését, és minden erejükkel szolgálják 
az emberek megszentelését a Teremtő 
ajándékának és a Megváltó kegyel-
mének segítségével. Az előző korszak 
szenvedései után a magyar Egyház hálát 
ad Istennek, hogy Krisztus világosságát 
szabadon terjesztheti a társadalomban. 
Ennek a missziónak a célját szolgálják 
az új egyházmegyék éppúgy, mint a 
határok módosítása és a Veszprémi 
Egyházmegye érseki rangra emelése. 
A hajdani Veszprémi Egyházmegye 
déli részét a Balatontól a Dráváig önálló 
részegyházzá szervezték. Központja a 
megyeszékhely, Kaposvár lett. Az első 

főpásztor, Balás Béla püspök hittel és 
szeretettel fordult a rábízottak felé. 
Inkább a lelkeket, mint a puszta külső 
formákat tartotta szem előtt. Megalakult 
az egyházmegyei központ, létrejöttek a 
lelkipásztori munkát segítő testületek. 
Ha ma megkérdezzük, miben áll a Ka-
posvári Egyházmegye sajátos lelkisége, 
az első szó, ami eszünkbe jut, a misszió.

A bíboros hálát adott Istennek azért, 
hogy ez az egyházmegye mindannyi-
unk figyelmét ráirányítja olyan lelki 
szempontokra, amelyek küldetésünk lé-
nyegéhez tartoznak, s hálát adott az egy-
házmegye első főpásztoráért, a jelenlegi 
megyéspüspökért, Varga László püspök 
atyáért, a papokért, a szerzetesekért, 
a munkatársakért és a közösségekért; 
mindazért a kegyelemért, amivel Isten 
az itt élő embereket megajándékozta, s 
arra kérte Jézus Krisztust, különleges 
kegyelmével legyen jelen kaposvári 
egyházában.

Ezt követően Varga László me-
gyéspüspök köszönetet mondott Erdő 
Péter bíborosnak, a főcelebránsnak, a 
nunciatúra képviselőinek, a püspök- 
és paptestvéreknek, állami, megyei 
és városi vezetőknek, a társegyházak 
képviselőinek, az oktatási intézmények 
vezetőinek, az előadóknak, s mindazok-
nak a szolgálatát, akik előkészítették az 
egész napos rendezvényt.

A misén – amelyen a Szili Zoltán 
vezette CapPuccini Kórus működött 
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közre –, Varga László megyéspüspök 
oklevéllel és emlékplakettel köszönte 
meg mindazok tevékenységét, akik az 
elmúlt huszonöt évben az egyházme-
gyét szolgálták. Elsőként elődjének, 
Balás Bélának köszönte meg áldozatos 
munkáját, s nyújtott át részére okleve-
let és emlékplakettet. A csak nehezen 
szűnni akaró vastapsot követően Beton 
atya lépett a mikrofonhoz, s amolyan 
„Betonosan” azt mondta:

– Annak idején úgy kezdődött, hogy 
mielőtt beérkeztem a püspökségre, 
előbb gyógyszert kellett bevennem a 
püspökség ellen. Jelentem alázattal és 
tisztelettel, hogy azóta megváltozott a 
helyzet; elérkeztem a tizenötödik féle 
gyógyszerhez, s jól vagyok. Együttérző 
szeretettel gondolok utódomra, László 
püspök atyára, s nem hiszem, hogy 
kellene több gyógyszer. Rengeteg az 
orvosbarát, ismerős, és legközelebb van 
az Úristen, akivel én nap mint nap tu-
dok találkozni. Köszönöm a szeretetet, 
amellyel támogattak, s így végül nem 
lett tragédia, sikerült a püspökséget vé-
gigcsinálni – Isten dicsőségére, Kapos-
vár és egész Somogy megye hasznára.

 Ezt követően további tizenkilenc 
személy vett át emlékplakettet és ok-
levelet az egyházmegye szolgálatáért, 
majd a megyéspüspök bocsánatot 
kért az egyházmegye által elkövetett 
bűnökért, és megbocsátott minden, az 
egyházmegye ellen elkövetett bűnért. 
Ezután fontos bejelentést tett. Arra utalt, 
hogy II. János Pál pápa már 1991-es 
magyarországi látogatásakor mele-
gen ajánlotta egyházmegyei zsinatok 
rendezését.   A főpásztor szerint a 25. 
évfordulón elérkezett ennek az ideje, 
és ünnepélyesen bejelentette, hogy 
meghirdeti, azaz megnyitja a zsinatot, 
amelynek célja a kapcsolatteremtés, 
a párbeszéd, elméletek helyett pedig 
az együttműködés a II. vatikáni zsinat 
szellemében.

Varga László megyéspüspök végül 
megjegyezte, minden egyházi zsinat 
annyit ér, amit abból képesek vagyunk 
megvalósítani. 

A mise végén Erdő Péter bíboros 
arra kérte a jelenlévőket, hogy minél 
többeknek közvetítsék a jubileumi 
misén megtapasztalt örömöt, s adják 
tovább az áldást.

Délután a Kossuth téren Hodász 
András atyával találkozhattak az érdek-
lődők a Szólj be a papnak! című prog-
ram keretében. Kéri Kitty és Oberfrank 
Pál Szeretetnyelv címmel irodalmi 
összeállítást adott elő a szerelemről, s 
Iváncsits Tamás bólyi kántor és hittanár 
által Brenner János életét feldolgozó A 
jó pásztor című musical részesei lehet-
tünk a Kaposvári Egyetem kulturális 
központjában. Ezzel párhuzamosan 
ifjúsági programok zajlottak a katolikus 
gimnáziumban. 

L. S. 
Fotó: KLING MÁRK

Elismerések az  
egyházmegye szolgálatáért

Balás Béla nyugalmazott püspök és 
Varga László megyéspüspök oklevelet 
és a Kaposvári Egyházmegye Szolgá-
latáért emlékplakettet adományozott 
Wirth János főesperes, pápai káplán, 
siófoki plébános részére, az egyház-
megye első általános helynökének és 
irodaigazgatójának, dr. Péteri Pál pápai 
prelátus, tb. kanonok, nyugalmazott 
plébános részére, a Csokonai Vitéz 
Mihály Tanítóképzőn a hitoktatói 
képzés megszervezőjének, Dr. Páhy 
János plébánosnak, az Egyházmegyei 
Bíróság egykori helynökének, Rózsás 
László c. apátnak, székesegyházi 
plébánosnak az egyházmegye első 
gazdasági helynökének, dr. Takács 
Lajos c. apát, nyugalmazott tabi plé-
bánosnak, a tabi Római Katolikus 
Általános Iskola alapítójának, Ambrus 
Antalnénak, a Kaposvári Püspöki 
Hivatal egykori munkatársának, Szili 
Jánosnénak a Kaposvári Püspöki 
Hivatal gazdasági munkatársának, 
Fliszár Bélánénak a Kaposvári Püspö-
ki Hivatal munkatársának, dr. Csillag 
Gusztáv egyházmegyei jogásznak, a 
kaposvári KÉSZ alapító elnökének, 
Prof. Dr. Rosta István akadémikusnak, 
Lőrincz Sándor újságírónak a Spiritus 
egyházmegyei lap szerkesztőjének, a 
helyi és az országos média egyházi 
tudósítójának, Jáki Zoltánnénak, a 
Kaposvári Karitász szervezőjének 
és első igazgatójának, Dr. Ozsváth 
Ferencnek, a kaposvári Nagyboldog-
asszony Katolikus Gimnázium alapító 
igazgatójának, Szörényi Jánosnénak, 
a helyi KÉSZ titkárának, a kaposvári 
Nagyboldogasszony Katolikus Gim-
názium alapító tanárának és igazgató-
helyettesének, Hajnal Józsefnének, a 
kaposvári Nagyboldogasszony Kato-
likus Gimnázium gazdasági vezetőjé-
nek, Molnár Sándornak, a zalaszabari 
Sík Sándor Katolikus Általános Iskola 
igazgatójának, Rehling Veronikának, 
a kaposvári Szent Margit Katolikus 
Óvoda első vezetőjének, Ruzsáné 
Szili Juliannának, a tabi Római Kato-
likus Óvoda első vezetőjének és Bagi 
Györgynének, a kaposvári Szent Imre 
Kollégium munkatársának.
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A választási eredményért tartott Szent 
Margit-templombeli hálaadó szent-
misén dr. Mátrai Márta, a Magyar 
Országgyűlés háznagya, Gelencsér 
Attila és Móring József Attila or-
szággyűlési képviselők, Szita Károly, 
Kaposvár polgármestere és Dér Tamás 
alpolgármester is részt vett, s mivel 
a mise időpontja egybeesett a Ve-
lünk élő kultúrák programsorozattal, 
Eperjes Károly Kossuth-díjas színész-

 „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul…

Képviselők a hálaadó szentmisén

Kiengesztelődni…
Megrendítően felemelő érzés uralta 

az április 19-i esti szentmisét a kaposvári 
Szent Margit-templomban, amelyet a 
jobboldal választási győzelméért mutatott 
be Rumszauer Miklós plébános. Köszön-
te a kitartó imát, a böjtöt, a lemondást, és 
arra kért bennünket: ne hagyjuk abba! 
Imádkozzunk továbbra is kormánypártért 
és ellenzékért, s engeszteljünk ne csak 
Európáért, hanem az egész világért! 
Azt követően buzdított így, hogy beje-
lentette: Varga László megyéspüspök 

engesztelő templommá nyilvánította a 
Margit-templomot. Árpád-házi Szent 
Margit példakép volt a maga korában, 
s kiteljesített az engesztelés művét – állt 
a főpásztor levelében, aki Pál apostollal 
együtt kérte: a buzgóságban ne lankad-
jatok! A bejelentést nagy taps fogadta, 
majd az ezüstmiséjére készülő plébános 
újabb ajándékkal örvendeztette meg a 
híveket: a dél-szudáni Bakhita Szent 
Jozefina csontereklyéjét ajándékozta 
az egyházközségnek. Az iszlám hitre 
kényszerített, majd felszabadítása után 
kereszténnyé lett rabszolgalány olaszor-
szági szerzetesként, a keresztény remény 
példaképeként, alázattal tette a jót – minő 

„véletlen”, éppen Schioban, Kaposvár 
olasz testvérvárosában, amelynek kül-
döttsége ezekben a napokban tartózko-
dott a somogyi megyeszékhelyen...  

Miklós atya nyomatékosította: oly 
korban élünk, amikor a szentek meg-
mutatják segítségüket, és szükség is 
van e segítségre, hiszen világunkban 
nagy a káosz. Azt már csak én jegyzem 
meg: a rendteremtés velünk, bennünk 
kezdődik. Lelkiismeret-vizsgáIattal, 
imával és a sértés jóvátételére irányuló 
engeszteléssel, amelynek alapja az 
igazságosság erénye.

Készen állunk rá?
LŐRINCZ SÁNDOR

rendező Hit és Thália címmel osztotta 
meg gondolatait. Szászfalvi László 
és Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselők levélben köszöntötték az 
egybegyűlteket. 

Jézus bíztató és reménységet adó sza-
vával köszöntöm a hálaadó alkalomra 
egybegyűlteket.

A hit, a Krisztushit életünk alapja és 
erőforrása. Hit nélkül nincs élet. Ennek a 
drága kincsünknek, a hitünknek a bizalom 

a belső tartalma. Az Istenben, s Krisztus 
Urunkban való feltétel nélküli bizalom. 
Azaz, hisszük és tudjuk, hogy imádsága-
ink, kéréseink meghallgatásra találnak. 
Mert Ő mindig tudja, mire van szükségünk 
és mi a jó nekünk – kezdte levelét Szász-
falvi László, majd így folytatta: – Hálásan 
köszönöm a Ti hiteteket, és a hitetekből 
fakadó kitartó, buzgó és állhatatos imád-
ságot, könyörgést személy szerint érettem, 
harcostársaimért-képviselőtársaimért, 
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Somogyországért, hazánkért-nemzetün-
kért és Orbán Viktor miniszterelnök úrért! 
Ezek az imádságok Istennél meghallgatás-
ra találtak, mert Ő könyörgést meghallgató 
Isten. Mert hittétek, „hogy mindazt, amiért 
imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, 
és meg is adatik nektek!” Hittetek, hittünk 
és bíztunk a leghatalmasabb Úrban és Ő 
hatalmasan megerősített és megsegített 
minket, győzelemre vezette csodásan 
a Benne alázatosan bízókat! Higgyünk 
és bízzunk továbbra is Őbenne és dol-
gozzunk alázatosan és elkötelezetten, 
határozottan egymásért és a hazáért, a 
magyar nemzet anyagi, lelki és szellemi 
megújulásáért és felemelkedéséért.

A kemény kampány hosszú hónapjai-
ban minden napon és a 86 fórum közben 
is a zakózsebemben a következő imád-
ságot hordtam magammal és mondtam 
el újra és újra:

„Téged választott ki magának, Igéjé-
vel megerősített, és megesküdött, hogy 
amíg benne bízol,  gondodat viseli min-
den félelemben és szükségben, legyőzi 
ellenségeidet, akik kigúnyolnak téged!” 
Igen, Isten szóról szóra megvalósította 
mindezt! Még mondja valaki ezek után 
nekem, hogy nincs Isten és hogy Isten 
nem cselekszik. 

A képviselő arra buzdított: Isten 
hatalmas és cselekvő Úr, láttuk és meg-
tapasztaltuk csodáit.

A további életünket, munkánkat és a 
haza érdekében kifejtett szolgálatunkat 
is Őreá bízzuk, Tőle kérjük az erőt, a 
bölcsességet, az alázatot és a kitartást, 
tudván:  „De akik az Úrban bíznak, / 

Erejük megújul, / Szárnyra kelnek, mint 
a saskeselyűk, / Futnak és nem lankad-
nak meg, / Járnak és nem fáradnak el!” 
( Ézs. 40, 31. ) 

Witzmann Mihály képviselő levelében 
többek között arra utalt, hogy öröm töltötte 
el, amikor megtudta, hogy imát szervez-
tek a képviselőjelöltekért, s köszönetet 
mondott a szervezőknek, és mindazokkal, 
akik imájukkal támogatták a jelölteket. 
„Ha az Úr nem építi a házat, az építők 
hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi 
a várost, az őr hiába őrködik fölötte.” 
Zsolt.127,1) – idézte a zsoltárost, majd arra 
utalt: az Úr ez alkalommal is velünk volt, 
építette hazánkat és őrizte városainkat. 
Arról kellett döntenünk, hogy megmara-
dunk-e kereszténynek, vagy vallásunkat, 
szokásainkat, világnézetünket feladva, 
félredobjuk őseink kultúráját, és esetleg 
valami mást választunk helyette. Sajnos 
azt is látnunk kell, hogy határainkon kí-
vül, és sajnos belül is, sokan vannak, akik 
mindent elkövettek eddig is, és elkövetnek 
most is, hogy Szent István és Szűz Mária 
országának hátat fordítva, megtagadjunk 
mindent, ami igaz és szent.

A képviselő levelében annak is 
hangot adott, hogy az országgyűlési 
választáson nem csupán politikai sze-
replők és pártok csaptak össze, hanem 
egymással szembenálló világnézetek. 
Ha a végletekig leegyszerűsítjük a 
kérdést, ezt a szembenállást talán úgy 
is megfogalmazhatjuk, hogy Istennel, 
vagy Isten nélkül akarunk-e élni?

L. S.
Fotó: SZERAFIN ZOLTÁN  

Nyerj!
Naponta halljuk egyik vagy másik rek-

lámban ezt a trendi szlogent. Megkapjuk az 
üres felszólítást, de belegondoltunk, hogy 
mit jelent?

Egyfelől SEMMIT – vagyis kicsit sem 
múlik elhatározásunkon, hogy nyerünk-e 
pénzt. Talán annyi igen, hogy megpró-
báljuk-e. Megvesszük-e a szelvényt, 
leperkáljuk-e az árát (aminek máshol tán 
jobb helye lenne). Azt illik tudni, hogy a 
szerencsejáték nagy biznisz – azoknak, 
akik működtetik. Azt már kevesen tudják, 
hogy milyen kicsi a nyerés valószínűsége. 
Főnyereményről ábrándoznak, és aki 
tényleg nyer egy keveset, az már veri is el 
nyereményét újabb körre. Persze van, aki 
többet nyer, és akad olyan is, aki nagyon so-
kat. DE… Közepes nyereményért, sokszor 
annak többszörösét verik el az évek során. 
Könnyen megszédül a szűkösen élő, ha lát 
egy bomba-nagy nyereményt – milliókból 
1, aki nagyot nyer. A sokaság pedig befizeti 
a ’hülyék adóját’. A játékfüggőség pedig 
már szenvedélybetegség, kezelni kell.

Fortuna pogány istennő: vak és sze-
szélyes, mint a szerencse, amiben sokan 
reménykednek. Jézus követői rosszallják 
a szerencsében bízókat, mert kiszorítja a 
szívből a gondviselést. Mi is a ’játékos’ sze-
rencse? Az, ami jogtalan előnyhöz juttatja 
a nyertest, a vesztesek kárára. 

A nyereségvágy o t t  lappang 
mindannyiunkban. Belénk oltották a 
versengés szellemével már kisgyerekkor-
ban. Ki lesz az első? (SŐT! az ’angyal’). 
Azután csak fokozták osztályzatokkal, 
pontszámokkal, százalékokkal, rangso-
rokkal, sportversenyekkel – sok-sok féle 
versengéssel. Legyőzni a többieket, fölébük 
kerekedni, megverni őket – néha csak a 
’dicsőségért’, vagy máskor jutalmakért. 
(Jaj, a legyőzöttnek!) A nyereségvágyból 
elkövetett bűn a bíróság elé visz, ahol szá-
mon kérik, majd elítélik, amit elkövetnek. 
Neumann János Nobel-díjas játékelmélete 
szerint a zéróösszegű játszma, amiben a 
nyertesek annyit kasszálnak, amennyit a 
vesztesek buknak (nem egy nyertes-nyertes 
játszma). A nyereségvágy sodor népeket 
háborúkba is (de ezt nem illik bevallani, ha-
nem a honvédelem címkével kell eltakarni).

Aki mer, az nyer – szól a közmondás. 
Ez járatlan útra bátorít, hogy kísérletez-
zünk, próbálkozzunk. Hagyjuk el a járt 
utat (mégha egy ellentétes értelmű másik 
közmondás óv is ettől). Ahhoz a bölcsesség 
sem elég, hogy mikor kell letérni a járt útról, 
és ez mikor sodor veszélybe. Nem látunk 
a jövőbe. Nem lehet mindig nyerni. Utólag 
persze mindez kiderül, és talán éppen ká-
runkra, de a veszteségből is lehet tanulni. 
Az is nyer, aki a veszteségből jó tanulságot 
szerez életére.

Végül én is azt mondom: nyerj! No, 
nem pénzt, hisz az csak népbolondítás és 
megeszi a rozsda. Nyerni lehet ’hervadha-
tatlan koszorúkat’ is, ha futásunk végeztével 
hitünket megtartjuk. Jót a rossz ellen, szere-
tetet a közöny és harag ellen, meg ráadásnak 
az örökéletet.

LELÓ (Kaposvár)
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Leleplezték I. Izsép szob-
rát. Május 13-án, a nevezetes 
Gyugyi búcsú ünnepi szent-
miséje után a II. János Pál 
pápa nevét viselő dombon le-
leplezték és megszentelték I. 
Izsép vezér lovasszobrát, aki 
a környék földesuraként és a 
helyi templom építtetőjeként 
innét indult a Muhi csatába, 
ahol hősi halált halt.
DR. HEGEDÜS GYÖRGY  

képriportja

Immár 20. alkalommal, 
nagy sikerrel, mintegy 400 
résztvevővel került megren-
dezésre április 14-én Csurgón 
a Kaposvári Egyházmegye 
Hittanversenye. Tavaly új 
megyéspüspökünk szentelése 
és beiktatása miatt elmaradt 
az esemény, de idén, a múlt 
évi témákkal bepótoltuk, 
hiszen a fatimai jelenések 
100. évfordulóján túl, a meg-
hirdetett Szent László év 
nagyon meghatározó volt, 
annál is inkább, mert a szent 
király egyházmegyénk védő-
szentje is.

A napot Kiss Iván c. pré-
post, esperes-plébános, hit-
oktatási referens nyitotta 
meg. Füstös János Csurgó 
város polgármestere, va-
lamint Füstösné Ábrahám 
Judit a Csurgói Csokonai 

Vitéz Mihály Református 
Általános Iskola és Gimná-
zium igazgatónője, valamint 
jómagam köszöntöttük az 
egybegyűlt versenyző szelle-
mű hittanosokat és felkészítő 
hitoktatóikat.

Az általános iskolások 
alsó és felső tagozatosai és 
a középiskolás korosztály 

Huszadik alkalommal rendezték meg az egyházmegyei hittanversenyt

Szentek közelében Csurgón

is külön kategóriákban in-
dulhatott. Tudáspróba, asz-
faltrajz, ének és színdarab 
versenyszámokban mérhet-
ték össze tehetségüket és 
tudásukat akár egyéni akár 
csoportos nevezéssel a lelkes 
gyerekek, fiatalok.

Mindenki számára juta-
lom volt, hogy a rövidesen 

boldoggá avatásra váró Bren-
ner János vértanú káplán 
életéről készült Iváncsits Ta-
más által megkomponált „A 
Jó Pásztor” c. zenés drámát 
megnézhettük.

A hittanverseny természe-
tesen az eredményhirdetéssel 
és a jutalmazással zárult. 
A tudáspróba kategóriában 
az alsósok közül Marcali, a 
felsősök és a középiskolások 
közül egyaránt a Nagyka-
nizsai Jézus Szíve plébánia 
hittanosai értek el első he-
lyezést. 

A jó Istennek legyen hála 
Mindazokért, akik a Hit-
tanverseny előkészítésében, 
szervezésében, és lebonyo-
lításában önzetlenül részt 
vettek.

GÖNDICS JÁNOS 
csurgói plébános
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Pünkösd után a második 
vasárnap: Úrnapja. A ka-
tolikusoknál az Oltári-
szentség ünnepe, amikor 
körmenetben kiviszik az 
Oltáriszentséget az ut-
cákra és a terekre. Régi 
szokás, hogy a négy égtáj 
felé oltárokat építenek, és 
ott megállva imádkoznak 
és énekelnek a hívek. Az 
első adatok magyarországi 
megünnepléséről 1292-ből 
és 1299-ből valók.

Marcaliban a négy lomb-
sátrat a plébániatemplom, 
a gombai, a bizei, valamint 
a Boldog Gizella templom 
közösségei „öltöztették dísz-
be”. Az ünnepi szentmisét 
Kiss Iván címzetes prépost, 
esperes-plébános celebrálta 
a Marcali Gyümölcsoltó 
Boldogasszony plébánia-
templomban. Az ünnepi is-

Úrnapja: Hódolat Krisztus előtt
tentiszteleten 31 hittanos 
gyermeket áldoztattak meg 
először. A szentmise végén, 
az elsőáldozó gyermekekkel 
együtt több száz hívő kísérte 
az Oltáriszentséget a Boldog 
II. János Pál pápa téren és 
a Hősök terén. A sátraknál 
mindenütt elhangzott egy 
szentírási szakasz és ima a 
városrészekért. A körme-
netben feltűntek a különféle 
közösségek zászlói is.

A megyeszékhelyen Var-
ga László megyéspüspök 
a város plébánosainak kö-
rében mutatott be ünnepi 
szentmisét Úrnapján, majd 
a körmenetben résztvevők a 
Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Gimnázium és 
Általános Iskola fúvószene-
karának közreműködésével 
a Kossuth téren felállított 
oltároknál imádkoztak. A ka-

posvári Szent Imre-, a Jézus 
Szíve-, a Szent Kereszt- és 
a Szent Margit-Szent József 
plébánia hívei készítettek 
egy-egy virágdíszes oltárt, 
amelyek előtt több százan 
borultak térdre, hogy így 
imádják az Oltáriszentség-
ben jelen lévő Jézus Krisz-
tust.

Fotó: KISS KÁLMÁN 
és KLING MÁRK
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A fotóművész halálára
Fotói ugyan köztünk maradtak – folyóiratokban, hetila-

pokban, könyvekben élnek és mesélnek –, alkotójuk azonban 
átszenderült az öröklétbe. Csonka Béla, a somogyi és a hazai 
fotóművészet ikonikus alakja néhány napja eltemette feleségét, 
majd maga is asszonya után sietett…

Élt-halt a fotográfiért, s akkor érezte legjobban magát, ha 
komponált, ha vágott, ha kiadványokba, önálló és csoportos 
kiállításokhoz válogatott, s ha elmondhatta: a fénykép ne csak 
esztétikai élményt nyújtson, hanem gondolkodásra is kész-
tessen, hiszen e nélkül öncélú minden. Vállán fotóstáskájával 
járta a várost, a megyét, hogy megörökítse a látványt, az élményt, az eseményt – így hagyva jelet maga után; arra 
számítva, hogy az üzenet célba ér. Legkedvesebb helyszíne, témája a megyeszékhely volt: lencsevégre kívánkozó 
épületeivel, pezsgő életével. Kaposvár című fotóalbuma második, 1991-es bővített kiadásának előszavában Szabados 
Péter akkori polgármester nem véletlenül jellemezte így: érzelmi kapcsolatban van a várossal.

Ez a viszony pedig semmit nem kopott az évtizedek alatt, s e lelkesedés a nagy múltú, Barátság Hídja Nemzetközi 
Fotófesztivál szervezésekor tovább fokozódott, hiszen a 60 éves Somogyi Fotóklub, melynek egyik alapítója volt, 
Magyarországra, Somogyra, Kaposvárra irányította a szakma figyelmét. Maga is tagja volt a Nemzetközi Fotómű-
vész Szövetségnek, amely AFIAP, majd EFIAP fokozattal ismerte el tevékenységét, de a megye és a város is nagyra 
becsülte művészetét. Csoóri Sándor remekműnek, a fényképezéstörténet kuriózumának tartotta a „… de szabadíts 
meg a gonosztól” című, a délszláv háború pusztította falvakat bemutató albumukat, amelybe Somogyi Fotóklubos 
alkotótársaival közösen készített megrendítő, ám az élni akarás reményét sejtető képanyag került Kelet-Szlavónia 
három településéről: Harasztiról, Szentlászlóról és Kórógyról. A Csonka Béla tervezte-szerkesztette karcsú gerincű 
kötetet zsoltárrészletek gazdagítják.

A lelki irodalom, a szakrális közeg is vonzotta a számos díjjal kitüntetett alkotót. A kaposvári Szent Imre-temp-
lomba járt családjával, s a különféle egyházi események, KÉSZ-rendezvények elképzelhetetlenek voltak nála nélkül.  

Béla azt vallotta: „Mindent fényképezni nem lehet és talán nem is szabad. A mindent látni kell.”
Most végleg kitárult előtte a világ. Isten magához szólította.
Nyugodj békében!

LŐRINCZ SÁNDOR

Pünkösd ünnepére megújult a göllei temetőben Seidl 
Károly (1838. szeptember 26. Veszprém – 1906. november 
29. Gölle) néhai plébános, későbbi igali kerületi esperes 
és édesanyja síremléke. A plébános, akit Fekete István író 
„öspörös” bácsinak szólított és több művében is megemlített, 
1881 és 1906 között teljesített szolgálatot Göllében. Ő keresz-
telte Fekete Istvánt (1900-1970), korán elhunyt kistestvéreit: 
Antalt (1901) és Erzsébetet (1902-1903), akik a Szent Vendel 
kápolna tövében alusszák örök álmukat. Melléjük temették 
újra Fekete István író és felesége, Piller Edit, illetve Bogáncs 
kutya földi maradványait 2004. augusztus 14-én. A felújítás 
költségeit Szalai Jeremiás göllei prépost-plébános és Bodó 
Imre helytörténész vállalta magára.

B. I.

Fekete Istvánt is Seidl Károly keresztelte a göllei templomban

Megújult „öspörös” bácsi síremléke
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Egyházmegyei hírszóró
Elhunyt dr. Péteri Pál atya

Lapzártakor érkezett a hír: életének 
87., áldozópapságának 63. évében, jú-
nius 3-án szentségekkel megerősítve 
elhunyt dr. Péteri Pál pápai prelátus, 
tb. kanonok, ny. plébános. Utolsó 
szolgálati helye a kaposvári Szent 
Kereszt Plébánia volt, ahol 1984-
2010 között pasztorálta a híveket. 
Ezt követően nyugdíjba vonult, s a 
Baranya megyei Görcsönybe költö-
zött. Június 20-án 11 órakor a Pécsi 
Köztemető kápolnájában mutatnak 
be szentmisét lelki üdvéért és helyezik 
örök nyugalomra. Ugyanaznap este a 
donneri Szent Kereszt-templomban 
is emlékeznek rá. Tartsuk meg mi is 
jó emlékezetünkben a legendás plé-
bánost, ki sokakat tanított szavaival, 
prédikációival, írásaival, könyveivel. 
Róma templomait nálánál jobban 
talán senki sem ismerte, s nevéhez 
fűződik a Veszprémi Hittudományi 
Főiskola kaposvári kihelyezett ta-
gozatának létrehozása és vezetése 
is; sokáig az Egyházmegyei Bíróság 
helynöki feladatait is ellátta.

Kitüntetett pedagógusok. Peda-
gógusnap alkalmából elismerésben 
részesült a Kaposvári Egyházmegye 
intézményeinek három pedagógusa. 
Szita Károlytól, Kaposvár polgármes-
terétől a gyermekek nevelése, okta-
tása érdekében végzett kiemelkedő 
színvonalú, eredményes pedagógiai 
munkájáért kitüntetést kapott Czmerk 
Istvánné, a  Szent Margit Katolikus 
Óvoda óvodapedagógusa, illetve 
a tanulók nevelése, oktatása érdeké-

ben végzett kiemelkedő színvonalú, 
eredményes pedagógiai munkájáért 
dicsérő oklevelet vehetett át  Rozina 
Gábor, a Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Gimnázium Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 
zeneiskolai tanára. Billege Edit kutasi 
hitoktató a tanulók nevelése, okta-
tása érdekében végzett kiemelkedő 
színvonalú pedagógiai munkájáért 
szintén elismerést kapott a Kapos-
vári Tankerületi Központtól. Lapunk 
olvasói nevében valamennyiüknek 
gratulálunk!

Pap- és diakónusszentelés a székes-
egyházban. Varga László kaposvári 
megyéspüspök a kaposvári Kisiván 
Csaba és a balatonszárszói Fodor Béla 
diakónusokat június 23-án, szombaton 
a 10.30 órakor kezdődő ünnepi szent-

misében pappá, a nagybajomi Vida 
Zoltán és a buzsáki Tölgyesi Dávid 
kispapokat pedig diakónussá szen-
teli a székesegyházban. A szentelés 
napján 9 órakor kezdődő, papoknak 
szervezett rekollekciót-továbbképzést 
Blanckenstein Miklós, az esztergomi 
szeminárium rektora tartja a püspöki 
székházban. 

Dr. Rumszauer Miklós ezüstmisés. 
Balás Béla püspök atya az új egyházme-
gyében elsőként dr. Rumszauer Miklóst 
szentelte pappá 1993. július 3-án. Az 
ügyvédbojtárból lett pap július 1-én 10 
órakor a kaposvári Szent Margit-temp-
lomban tartandó ezüstmiséjén ad hálát 
az elmúlt huszonöt évért. Az ünnepi 
szónok Varga László megyéspüspök 
lesz, de az ezüstmisére meghívást kapott 
Beton püspök atya is.
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Régi hagyomány, hogy somogyiak is 
részt vesznek a magyarok nemzeti za-
rándokhelyén, a csiksomlyói búcsún, 
amelynek mottója az idén az volt: 
Legyen nekem a Te igéd szerint. Ka-
posvárról dr. Kéki Zoltán nyugalmazott 
címzetes főjegyző vezetésével – immár 
20 éve –, negyvenfős buszos zarándok-
csoport indult Varga László püspök 

atya áldásával. A pünkösdi búcsún több 
somogyi település zarándokait is felfe-
deztük. A nyeregben tartott ünnepi 
szentmise homíliáját Marian Adam 
Waligóra pálos szerzetes mondta ma-
gyar nyelven több százezer zarándok 
jelenlétében. Jó volt hallani, hogy 
szentbeszédében a göllei születésű 
Fekete István gondolatait is idézte: 

„Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, 
ne szórd lelked aranyát, nyelved szépségét 
a rombolás disznai elé, ne imádj semmit, 
csak az Istent, mert nem tudod, milyen 
idők jönnek és nincs az a vihar, mely 
elpusztíthatna, ha veled van az imádság 
és veled van az Isten.”

FOTÓ: 
DR. HEGEDÜS GYÖRGY 

A csiksomlyói búcsú ünnepi szónoka Fekete Istvánt is idézte

Legyen nekem a Te igéd szerint…


