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 a ezeket a sorokat a kedves Olvasó a januári Marti-
nus megjelenésének napjaiban olvassa, akkor már 

az újság szerkesztőségébe érkeznek a februári szám cikkei. 
Ha csak január második felében veszi kézbe ezt az írást, 
akkor a februári Martinuson már az utolsó simításokat vé-
gezzük. Ha pedig január vége felé ütötte fel ezt az oldalt, 
akkor bizony a következő szám már a nyomdában van, és 
nekiálltunk a márciusi Martinus cikkeinek. Mert hiába van 
internet, hiába száguld az információ pillanatok alatt a vi-
lág egyik pontjáról a másikra, egy papíralapú havilapnál 
teljesen mások az időviszonyok.

Pontosan mi is történik addig, amíg egy Martinust kézhez 
veszünk? Talán hihetetlenül hangzik, de a hét tagú szerkesz-
tőbizottság évente csak egyszer ül össze személyesen, ak-
kor is inkább az együttlét öröméért. Mindenki tudja ugyan-
is a dolgát. Vannak, akik egy-egy állandó rovatért felelnek, 
és vannak, akik bár mindig más utakat járnak, néhány 
szempont megbeszélése után remekül eligazodnak az ak-
tuális feladatban. 

Az újság tematikáját egy évre előre összeállítjuk, így je-
len sorok írásakor főbb vonalakban már megvan például a 
szeptemberi szám terve is. Minden hónap 20-a körül kioszt-
juk a feladatokat, és a munka eme fázisa ezzel el is indult. 
A szeptemberi számnál maradva ez azt jelenti, hogy július 
20-a körül már mindenki tudja, mi a teendője, vagyis közel 
másfél hónappal a lap megjelenése előtt kezdjük a munkát. 
Így talán érthető, ha a főszerkesztőnek gyakran fogalma 
sincs arról, mit olvashat az Olvasó az aktuálisan kapható 
Martinusban, hiszen neki már a következő, de még inkább 
az az utáni lapszám jár a fejében…

A szerkesztőség tagjai mellett minden hónapban felké-
rünk másokat is egy-egy alkalmi cikk megírására. Azoknak, 
akik ritkán írnak újságba, meg kell barátkozniuk ennek a 
műfajnak az egyik sajátosságával: a korlátozott terjedelem-
mel. Bizony a 16 oldal az 16 oldal, amit ráadásul úgy kell 
beosztanunk, hogy formája is legyen a lapnak. Általában 
azért mindenkinek sikerül gazdálkodnia a számára megha-
tározott karakterszámokkal, így amikor a hónap közepén 
beérkeznek az írások, főleg csak nyelvtanilag kell ellenőriz-
ni azokat, hogy utána folytatódhasson az újság további éle-
te. Ez viszont már egy másik történet.                            Ipacs Bence

 ogyan válik kézzelfoghatóvá havilapunk, a Marti-
nus? Mi történik, amikor összeáll az újság? Melyek a 

fő állomásai annak a folyamatnak, amíg megérkezik havila-
punk a kiadóba? Hogyan történik a terjesztés? Ezekre a kér-
désekre is választ kaphat a kedves olvasó ebben a cikkben.

Havilapunk a Martinus Könyvesbolt irodahelyiségében 
készül. Itt található az a számítógép, amelyen a kiadó mun-
katársa, Somogyi Edina végzi a kiadvány tördelését, nyom-
dai előkészítését (ínyencek számára: Adobe Indesign prog-
rammal). Az újságot elektronikus formában, a nyomdába
adást megelőző hétvégén átolvasásra és ellenőrzésre el-
küldjük a szerkesztőség tagjainak. Ekkor történik a nyom-
dában, a példányszámok és az oldalszám megadásával a 
gyártás lefoglalása is. 

A kiadóban hétfőn átnézzük a szerkesztőség tagjaitól érke-
zett visszajelzéseket, szükség esetén egyeztetünk a főszer-
kesztővel, Ipacs Bence atyával és elvégezzük a szükséges 
javításokat. Másnap, kedden délelőtt egy szerverre feltölt-
jük a nyomdakész anyagot. A nyomdát elektronikus levél-
ben értesítjük a feltöltés tényéről és megrendeljük a gyár-
tást. Ezt követően a nyomda visszaigazolja, hogy rendben 
megérkezett hozzájuk a Martinus, és tájékoztat a kiszállítás 
pontos időpontjáról. 

A kézzelfogható nyomdatermék egy héttel később érke-
zik meg a kiadóba. Ebben az egy hétben megcímezzük a 
borítékokat, és elkészülnek a plébániák és előfizetők szám-
lái is. A futárszolgálat által házhoz szállított újságot, ami 
valamivel több mint 3.000 példányt jelent, irodahelyisé-
günkben szétosztjuk és beborítékoljuk. Ez közel egynapos 
munka. Vannak olyan atyák, szerzetesek, hitoktatók és plé-
bániai munkatársak, akik kiadónkból személyesen viszik el 
az újságot, a többi plébániára pedig a Magyar Posta szállít-
ja ki havilapunkat. 

Nagy vonalakban tehát, a fenti két cikkben leírt és ismer-
tetett folyamat előzi meg azt, hogy a kedves olvasó most kezé-
ben tarthassa az ehavi Martinus-t, és kényelmesen elhelyez-
kedve, a karosszékben vagy a fotelban elolvashassa ezt, és 
az újságban található többi írást is.                                Teklits Tamás
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 zekiel könyvében van egy mondat, ami a mai 
sajtóapostolság feladatát, felelősségét és külde-

tését jól megvilágítja: „Emberfia, jól nyisd ki a szeme-
det és a füledet! Nagyon figyelj mindenre, amit majd 
mutatok, mert azért kerültél ide, hogy ezt megmu-
tassam neked!” (Ez 40,4). Aki a kamera mögött van, 
annak nyitott szemmel és füllel kell jelen lennie az 
egyházmegyében. Küldetése van. Azért lesz részese 
egy-egy eseménynek, hogy Isten rajta keresztül tudja 
megmutatni másoknak is az Evangélium örömének 
valóságát. 

Az Élet-Forrás tudósítóműsor minden hónapban új 
adással igyekszik beszámolni mindarról, ami az elő-
ző adás óta egyházmegyénkben történik. Molnár Pé-
ter sajtómunkatársnak hatalmas munkája sűrűsödik 
bele abba a harminc perces műsorba, amit a Szom-
bathelyi Egyházmegye területén lévő települések 
saját televíziós adásaiban vetítenek le, vagy éppen-
séggel interneten tekintünk meg. Természetesen nem 
csak a hívek nézik. Éppen ezért olyan színvonalúnak 
kell lennie és olyan tartalommal, megfogalmazással 
kell megjelennie, hogy az hiteles, érdekes és vonzó 
legyen mindenkinek.

Istennek legyen hála azért, hogy az egyházközsé-
gekben nagyon sok olyan program van, amit ha má-
sok is látnak és ezzel részesei lesznek, akkor az nekik 
is ösztönző tud lenni. Nem könnyű a választás, hogy 
mi fér bele a műsoridőbe.

Azzal pedig koránt sincs vége a munkának, hogy az 
egyes helyszíneken felvételre kerülnek a képek, el-
készülnek az interjúk. A munka dandárja ezután kö-
vetkezik. A tudósításnak megfelelően kell összevág-
ni a képeket, a beszédben elhangzottakhoz igazítva. 
Feliratokat kell hozzá készíteni, az esetleges zavaró 
háttérzajt kiszűrni. Amikor a műsor összeállt, fontos 
szerepe van a felkonferáló és narrációs szövegek rög-
zítésének is. Ebben segíti Péter munkáját H. Pezen-
hófer Brigi és Pezenhófer Gyuri, akikkel a képernyőn 
találkozunk.

A korrektúrázás hálátlan feladat, mert nemcsak a 
tartalmat, hanem a megjelenítést is kritikus szemmel 
és füllel kell vizsgálni. Folyamatosan az van bennünk 
ilyenkor, vajon egy nem hívőt Istenhez közelebb ve-
zet-e? Felcsigázza-e az érdeklődését? Igaz, szép és 
jó-e, amit és ahogyan közlünk? Hogyan lehetne még 
többet kihozni egy-egy részletből? 

Amikor minden a helyén van, a kész adást elektroni-
kus formában vagy CD-n juttatjuk el a településekre,
hogy azután képernyőre kerülhessen.          Molnár János

 21. század egyik legfontosabb kommu-
nikációs felülete az internet. Ma már a 

katolikus szervezetek, így az egyházmegyék 
számára is fontos, hogy a világhálón jelen le-
gyenek. A Szombathelyi Egyházmegye hiva-
talos weboldala a martinus.hu, mely napjaink-
ban az egyházmegye elsőszámú hírforrásává, 
tartalomszolgáltatójává nőtte ki magát. 

Az elsőszámú elvárás a honlapunkkal kap-
csolatban, hogy közvetítse az evangélium 
örömhírét a világ felé, tanúságot tegyen a ke-
resztény hitről. Ezt pedig közösségeinken 
keresztül teszi: hírt ad az egyházmegye, az 
egyes plébániák, közösségek életéről, esemé-
nyeiről, értékeinkről, a számunkra fontos sze-
mélyekről. 

Az írások mellett számos fotó és videó te-
szi színessé, élményszerűvé a beszámolókat. 
Mindez elképzelhetetlen azok nélkül a segí-
tők nélkül, akik az egyes plébániákon, kö-
zösségekben billentyűzetet, fényképezőgépet
ragadnak és egy-egy számukra fontos ese-
ményről beszámolót készítenek. Így kapunk 
hírt az Őrségtől Kemenesaljáig, a Kősze-
gi-hegységtől a Mura-vidékig, Vasvártól Sár-
várig, Zalaegerszegtől Nováig. 

A világhálónak köszönhetően a beszámo-
lók azonnal olvashatók nemcsak Szombathe-
lyen, hanem Gércén, Pákán, Szepetneken, sőt 
a világ minden pontján. Megtekinthetők az 
eseményeken készült fotók, videók, nem kell 
napokat, heteket várni. 

Egyházmegyénk honlapja fontos tartalom-
szolgáltató is. Megismerhető belőle egyház-
megyénk múltja, hitvallóink, intézményeink, 
lelkipásztoraink, templomaink. A napi evan-
gélium mellett lelkiségi írások is olvashatók 
oldalunkon, hiszen nem csak híreket kell 
közvetítenünk. Megtekinthetők továbbá az 
Élet-Forrás aktuális adásai. Ősz óta angolul 
és németül is elérhető honlapunk, hiszen a 
Szent Márton jubileumi évben számos zarán-
dok érkezik egyházmegyénkbe. Így még mi-
előtt megérkeznek hozzánk, megismerhetnek 
bennünket, életünket, mindennapjainkat. 

Számos információ, számos adat, de mind 
azt a célt szolgálja, hogy megmutassa: Isten or-
szága közöttünk van és általunk épül.            

Molnár Péter
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Molnár Péter a Szombathelyi Egyházmegye sajtórefe-
rense. 2014 óta dolgozik az Egyházmegyei Sajtóirodában. 
Pétert tíz évvel ezelőtt a kölni Katolikus Ifjúsági Világ-
találkozón ismertem meg, akkor a Szombathelyi Televí-
zió munkatársa volt és felsőfokú tanulmányait végezte. 
Miért is fontos, hogy legyen sajtómunkatársa egy egyház-
megyének? Melyek azok a feladatok, amelyekkel nap 
mint nap foglalkozni kell? Többek között ezekről is kér-
deztem.

Arra kérnélek először is, hogy mesélj kicsit magadról. 
Mit kell tudnunk rólad és a családodról?  

Tősgyökeres szombathelyi vagyok: itt születtem, itt is 
jártam végig az „iskolai ranglétrákat”. Feleségemmel és 
két fiúgyermekünkkel Szombathely mellett, Nemesbődön 
élünk. A családunknak egyébként vasszécsenyi gyökerei 
vannak, és mint kiderült, valóban kicsi a világ: akik kicsit 
jobban ismerik az egyházmegye belső életét, tudják, hogy 
Varga Dezső is innen származik. Ő jelenleg a Martinus Pro-
jektiroda vezetője, és pár éve derült ki, hogy mi rokonok va-
gyunk. Így mondhatom, hogy amikor 2014 nyarán elkezd-
tem dolgozni az egyházmegyénél, nem érkeztem ismeret-
len helyre. Persze ez már igaz azért is, mert középiskolás, 
illetve felnőtt hittanosként, valamint később a Szombathe-
lyi Televíziónál töltött évek alatt sok atyával, illetve közös-
séggel ismerkedtem meg, ugyanis számtalan vallási témájú 
összeállítást készítettem.

2014 óta van egyházmegyénknek sajtómunkatársa a sze-
mélyedben. Melyek a legfontosabb feladataid?

Talán két területet tudnék megjelölni. Az egyik legfonto-
sabb feladatom, hogy minél több helyről, minél több ese-
ményről tudjak az egyházmegye két honlapján, a www. 
martinus.hu és a Szent Márton Jubileumi Évre készült 
www.szentmarton.martinus.hu portálokon tudósításokat 
megjelentetni. Az egyházmegyében nagyon sok minden 
történik, rendkívül gazdag a két megye vallási élete. Ezt a 
feladatot azonban nemcsak egyedül végzem. Az egyház-
megye több plébániájának is vannak kiadványai, honlapjai, 
ahol híreiket, beszámolóikat megjelentetik, így ezeket én is 
át tudom venni és megosztani nagyobb fórumon, az egy-
házmegyei oldalakon. Nem szeretnék megfeledkezni azok-
ról a plébánosokról, önkéntes segítőkről sem, akik időről 
időre küldenek írásos, képes beszámolókat egy-egy, a helyi 
közösség számára fontos eseményről. Nélkülük elképzel-
hetetlen lenne a honlapok működése. Ezúton is szeretném 
megköszönni mindenkinek, aki veszi a fáradságot és küld 
beszámolókat a sajtóirodának. Egyúttal biztatom is az ol-
vasókat: ha tehetik, egy-egy eseményről írjanak pár sort, 
amit – egyeztetve a plébánossal – meg tudunk jelentetni az 
egyházmegye internetes felületein. Tudom, ez nehéz fela-
dat, de én sem tudok mindenhová eljutni, viszont csak így 
tudjuk bemutatni egyházmegyénk sokszínűségét. 

A másik fontos terület, amely a munkám része, az írott, 
nyomtatott és elektronikus sajtóval való kapcsolattartás. 
Rengeteg kérés, kérdés érkezik nap mint nap hozzánk, hoz-
zám. Van, aki csak egy interjút szeretne, mások fotót, írást 
egy-egy témáról, de akad, akinek háttérinformációra van 
szüksége vagy éppen egy forgatási engedélyre. Ezeken a 
területeken igyekszem az ő számukra segítséget nyújtani.  

Mely feladatokat láttad a legsürgetőbbnek, amikor el-
kezdtél dolgozni a Szombathelyi Egyházmegyében?

Érkezésem előtt is olajozottan működtek a sajtómegjele-
nések, hála azoknak a világi munkatársaknak és atyáknak, 
akik ezt az igazán nem könnyű feladatot kapták. Belülről 
látva az egyházmegye életét, a hivatal működését, a rendkí-
vül szerteágazó teendők mellett nem lehetett könnyű még 
a sajtóügyekkel is foglalkozniuk a kollégáknak. Most ez 
egy kézben van. Én küldöm a heti hírleveleket, sajtómeg-
hívókat az eseményekre, adok háttéranyagot, vagy éppen 
igyekszem a megfelelő embert megtalálni, akire egy-egy 
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adott témában szüksége van az újságíróknak. Arról sem 
feledkezhetem meg, hogy érkezésemmel az Élet-Forrás 
műsort már az egyházmegye készíti. Ez a havi 30 perces 
adás az egyházmegye településeinek televízióiban kerül 
sugárzásra, így jut el a hívekhez. Ezt a magazinműsort pe-
dig igyekszem minél több beszámolóval színesíteni.

Milyen volt a világi média munkatársának lenni, és 
mennyiben más az egyházmegye sajtóügyeit intézni?

Mások a feladatok, mások a lehetőségek. Amíg a Szom-
bathelyi Televíziónál dolgoztam, addig egy másik gépe-
zetnek voltam a része. Kívülállóként nem volt olyan nagy 
rátekintésem egy-egy témára, amivel foglalkoztam, mint 
most. Nyilván több is a lehetőségem azzal, hogy az atyák, 
illetve világi munkatársak tudják, én is az egyházmegyénél 
dolgozom. Emellett itt többet kell a szervezéssel is foglal-
kozni, hiszen nem én kapom, hanem én adom az informá-
ciókat. Ezeket be kell gyűjteni, és persze olyan formába kell 
önteni, hogy azok hitelesen adják vissza mindazt, amit sze-
retnénk elmondani magunkról a világnak, amit közvetíteni 
szeretnénk.  

Miért fontos szerinted, hogy legyen sajtómunkatársa egy 
egyházmegyének?

Napjainkra a hír, az írott vagy elektronikus média az éle-
tünk része lett. Nagy az igény arra, hogy a felmerülő kér-
désekre választ kapjanak az újságok, weblapok, televíziók, 
rádiók munkatársai, illetve a hívek is többet szeretnének 
megtudni az egyházmegyéről, és persze mindenkinek más-
ként kell a segítség. A napi- vagy hetilapok munkatársai 
másként dolgoznak, mint egy televíziós stáb, és más felté-
teleket kell biztosítani egy rádiós felvételhez is. Ma már az 
is a munkám része, hogy az érkező újságíróknak internet 
csatlakozási lehetőséget keressek, biztosítsak, hiszen így 

azonnal tudnak tudósítást, fotót küldeni honlapjaikra, va-
lamint így az események után egy órával már beszámolót is 
olvashatunk róla, és viszontláthatjuk magunkat a fotókon, 
videókon. Rendkívül sok a feladat, tudni kell, kinek mire 
van szüksége és milyen jellegű segítség kell a helyszínen, 
az adott eseményen az újságíróknak, fotósoknak, televíziós 
stáboknak. Jó, ha tudnak kihez fordulni a sajtó munkatár-
sai. Ez az én szerepem. 

Milyen terveid vannak még? Mit szeretnél megvalósítani?
Szeretném az egyházmegye valamennyi templomát le-

fényképezni. Nekem hiányzik, hogy ilyen adatbázis nem 
áll rendelkezésünkre. Jó lenne az értékeinket még hangsú-
lyosabban bemutatni, kisfilmeken keresztül is. Ezen kívül 
szeretném, ha több lelkiségi tartalom jelenne meg az inter-
netes felületeinken, illetve az Élet-Forrás című televíziós 
műsorunkban. Ezen dolgozom majd a jövőben a napi teen-
dőim ellátása mellett.                                          H. Pezenhófer Brigitta
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 z irgalmasság évének szent kapuja magát Jézust jelképezi, aki 
azt mondta: „Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, 

üdvözül; ki-be jár és legelőt talál” (Jn 10,9). Ha átlépjük a szent kapu kü-
szöbét, az az Úr Jézusba vetett bizalmunk jele, aki nem azért jött, hogy ítéljen, 
hanem hogy megmentsen (vö. Jn 12,47). Vigyázzatok, nehogy találkozza-
tok olyan agyafúrt, ügyeskedő emberrel, aki azt mondja nektek, hogy 
fizetnetek kell: nem! Az üdvösségért nem kell fizetni. Az üdvösséget 
nem lehet megvenni. A kapu Jézus, és Jézus ingyen van! Ő maga beszél 
azokról, akik a belépést nem úgy intézik, ahogy kellene, és egyszerűen 
rablóknak és tolvajoknak nevezi őket. Tehát legyetek óvatosak: az üd-
vösség ingyen van! A szent kapun való áthaladás szívünk igazi meg-
térésének jele. Amikor áthaladunk a kapun, érdemes emlékezetünkbe 
idézni, hogy szívünk kapujának is tárva kell lennie. Amikor a szent 
kapu előtt állok, így imádkozom: „Uram, segíts, hogy kitárjam szívem 
kapuját!” A szentévnek nem sok haszna lenne, ha szívünk kapuja nem 
engedné áthaladni Krisztust, aki mások felé noszogat minket, hogy 
elvigyük nekik őt és az ő szeretetét. Miként tehát a szent kapu nyitva 
marad, mert Isten velünk szembeni befogadásának jele, úgy a mi ka-
punk, szívünk kapuja is legyen mindig kitárva, hogy senkit se zárjon 
ki. Azt a férfit vagy nőt se, akit nehezen viselek el, senkit!

A jubileumi év fontos jele a szentgyónás is. A bűnbocsánat szentségé-
hez való járulás – amely kiengesztel minket Istennel – az ő irgalmas-
ságának közvetlen megtapasztalása. Rátalálunk a megbocsátó Atyára: 
Isten mindent megbocsát. Isten megért minket korlátainkkal együtt, 
megért minket ellentmondásainkkal együtt. Sőt szeretetével azt üzeni 
nekünk, hogy éppen akkor, amikor elismerjük bűneinket, még köze-
lebb van hozzánk, és arra biztat, hogy nézzünk előre, sőt még azt is 
mondja, hogy amikor elismerjük bűneinket és bocsánatot kérünk, ün-
nep van a mennyben. Jézus ünnepet rendez: ilyen az ő irgalmassága!

                                                                  Ferenc pápa           

Február 2-ig mindennap látogatható a Somogy 
megyei Vörs község Szent Márton-templomá-
ban Magyarország legnagyobb betleheme. 
A mintegy 50 négyzetméteres betlehemen a 
gipszből formált ember- és állatalakok kivéte-
lével minden természetes anyagból készült.

Az irgalmasság szentévének megnyitása al-
kalmából látványos műsort rendeztek a Vati-
kánban: képeket vetítettek a Szent Péter-bazi-
lika homlokzatára. A „Fiat Lux: megvilágítani 
közös otthonunkat” elnevezésű programot 
Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikája 
ihlette.

Ünnepélyes püspöki Szent Liturgia kereté-
ben iktatták be tisztségébe Szocska A. Ábelt, 
a Nyíregyházi Egyházmegye új apostoli kor-
mányzóját december 12-én a nyíregyházi 
Szent Miklós-székesegyházban. A Ferenc pá-
pa által megalapított Nyíregyházi Egyházme-
gye rendelkezik a legtöbb parókiával és hívő-
vel a magyarországi görög katolikus egyház-
megyék között.

A vatikáni és a római múzeumok belépőjegye-
in és a tömegközlekedésen is takarékoskod-
hatnak a szentévben az olasz fővárosba érkező 
hívek és turisták a nekik kínált kedvezmény-
kártyákkal. Az Omnia Card nevű kártyával 24 
vagy 72 órán át ingyen lehet utazni a római 
tömegközlekedés vonalain, kedvezményesen 
lehet látogatni a Vatikáni Múzeumot és to-
vábbi két római városi múzeumot, valamint a 
Róma keresztény helyszíneit bejáró turistabu-
szokra is olcsóbban lehet felszállni.

Áder János köztársasági elnök litvániai látoga-
tása során, december 8-án a Keresztek hegyé-
hez látogatott. A katolikus zarándokhelyen ál-
tala állíttatott kereszt korábban a budapesti 
Szent István-bazilika egyik tornyát díszítette.

Az oldAlt összeállítottA: Kovács József

A híreK forrásA: MAgyAr Kurír
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 bérmálás szentségét általában szent-
misében szolgáltatják ki. Az evangéli-

umot követően a plébános néhány szóval be-
mutatja a bérmálandókat a püspöknek. Ezu-
tán kerül sor a homíliára, vagyis a szentbe-
szédre.

Mielőtt a szentség kiszolgáltatása következ-
ne, a bérmálkozók megújítják keresztelési ígé-
retüket. Ebben ellene mondanak a sátánnak 
és megvallják hitüket. Ez a szertartás jelzi a 
bérmálás szoros kapcsolatát a keresztséggel.

Következik a kézrátétel szertartása, amely 
imádságra való felhívásból és egy Szentlélek-
hívó imádságból áll. Utóbbi alatt a püspök 
(és az esetleg vele együtt bérmáló papok) 
mindkét kezét kiterjeszti a bérmálandók fölé. 

Ezután kerül sor a krizmával való megke-
nésre: a bérmálkozók egyenként a püspök elé 
járulnak. A bérmaszülő a bérmálkozó vállára 
teszi jobb kezét. A helyi szokás szerint vagy a 
bérmálkozó mondja meg védőszentjének ne-
vét, vagy pedig egy segédkező pap mondja 
azt előre a püspöknek. A püspök a krizmába 
mártja ujját, majd ujjával keresztet rajzol a 
bérmálkozó homlokára, mondva: „N. (=bér-
málkozó védőszentje), vedd a Szentlélek 
ajándékának jelét!” Ezt követően kezet fog a 
bérmálkozóval a „Békesség veled!” szavakat 
mondva, mire a megbérmált így válaszol: 
„És a te lelkeddel.”

A krizmával való megkenés után az egye-
temes könyörgések következnek (a közös hit-
vallás elmarad, mert azt a keresztségi foga-
dalom megújítása helyettesítette). Ezután az 
eucharisztia liturgiájával folytatódik a szent-
mise, a szokott rend szerint.

A szentség kiszolgáltatását anyakönyvezni 
kell: a bérmálás tényét bejegyzik a bérmáltak 
anyakönyvébe, továbbá a kereszteltek anya-
könyvébe is. Akit máshol kereszteltek, mint 
ahol bérmáltak, ott az ún. bérmacédula meg-
küldésével értesítik a keresztelés helyének 
plébániáját. A bérmacédula minden adatot 
tartalmaz, ami a bérmálás anyakönyvezésé-
hez szükséges.                                            Ipacs Bence

 beleegyezés lényegi és helyettesíthetetlen létesítő oka a há-
zasságkötésnek, aminek belső és külső követelményeknek 

is meg kell felelnie. A természetjog nem ír elő semmilyen konkrét 
formát a beleegyezés külső kinyilvánítását illetően, csupán annyit, 
hogy a beleegyezés kinyilvánításának valamilyen külső módon is 
meg kell mutatkoznia. A házasság méltóságának védelme és érvé-
nyességének nagyobb biztonsága azonban megköveteli, hogy az 
egyház jogilag is szabályozza a házasságkötést, ami a katolikusokra 
nézve kötelező.

Szükséges a felek egyidejű jelenléte, aminek aktívnak kell lennie, 
vagyis a feleknek szavakkal vagy azzal egyenértékű jelekkel kell ki-
fejezniük a beleegyezésüket. Ha például valaki nem tudna beszélni, 
akkor ő fejbiccentéssel, kézfogással, gyűrűk cseréjével, házassági 
okmány aláírásával is ki tudja fejezni a beleegyezését.

A katolikus jogrendben van egy ősi hagyomány, ami lehetővé te-
szi a képviselő útján történő házasságkötést, de ez csak kivételes há-
zasságkötési mód. Mivel kivételes házasságkötési mód, ezért több 
feltételnek is meg kell felelni, hogy valakik ilyen módon kössenek 
házasságot. Egyrészt a megbízottat különleges megbízó okirattal 
kell megbízni, amelyben pontosan jelölni kell, hogy kivel kell a há-
zasságot megkötni, de az időpontot is meg lehet határozni. A meg-
bízó bárkit kiválaszthat, hogy képviselje a házasságkötéskor, nem 
számít sem a kora, sem a vallása, sem a neme (ám célszerű magával 
azonos neműt választania).

A képviselő személyt csakis a megbízó jelölheti ki, de szigorúan 
csak írásban, mert a szóbeli megbízás nem érvényes. A megbízóle-
velet a megbízónak alá kell írnia, ha nem tud írni, akkor a levélbe ezt 
is bele kell foglalni, és egy tanúnak kell aláírnia. A megbízó mellett 
vagy a helyi plébánosnak vagy a helyi ordináriusnak is alá kell írnia. 
Nagyon fontos a keltezés, hiszen ha nincs dátum a megbízólevélen, 
akkor az érvénytelennek minősül. A képviselet nem ruházható át 
másra, tehát személyesen kell a megbízottnak eljárnia. A megbízás 
bármikor visszavonható mindaddig, amíg a képviselő jogszerűen 
meg nem kötötte a házasságot.

A házasság megkötésekor alkalmazható tolmács is, ha a házasu-
landó felek különböző nyelveket beszélnek, vagy az általuk használt 
nyelv ismeretlen a plébános vagy a két tanú előtt. A tolmács fela-
datát bárki elláthatja, egy feltétel van vele szemben, hogy hűsége-
sen fordítsa mindazt, amit a felek és a közreműködő mondanak. Ha 
nem található tolmács, akkor is megköthető a házasság, mivel a sza-
vakkal egyenértékű jelek kinyilvánítsa elégséges ebben az esetben.                                                                                                          

Déri Péter
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December 4-én rendezték meg a hagyományossá vált 
Mikulás Labdarúgó Tornát két korcsoportban a jánosházi 
Szent Imre Általános Iskolában. Jó hangulatú, sportszerű 
és izgalmas küzdelmet láthattunk.

December 8-án kódexmásolással zárta a II. János Pál Ka-
tolikus Szakollégium 25 diákja szemináriumi kurzusát. A 
tanulóknak lúdtollal és tintával kellett a hiányzó szöveg-
részleteket pótolniuk.

December 7-én és 8-án adventi lelkigyakorlatot tartottak 
a sárvári Szent László-plébániatemplomban. Orbán István 
atya volt tanítványát, P. Bejczi Tibor OP domonkos szerze-
test hívta el a lelkigyakorlat vezetésére.

December 10-én dr. Veres András megyéspüspök fel-
szentelte a szombathelyi Brenner iskola kápolnáját. Szent-
beszédében kiemelte: nem Istennek, hanem az embereknek 
kell egy hely, ahol Istennel együtt lehetnek. 
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December 14-én mutatták be Szombathelyen dr. Konkoly István nyu-
galmazott megyéspüspök „Emlékeim püspöki szolgálatom idejéből” 
című könyvét. Mintegy százan vettek részt az eseményen. 

December 8-án az Advent 2015 programsorozat részeként a II. János Pál 
Katolikus Szakkollégium diákjai adtak elő betlehemest a Fő téren. Erdé-
lyi gyűjtésből származó karácsonyváró hagyományokat gyúrtak össze.

December 4-én, pénteken délelőtt látogatott el Miklós püspök küldötte 
kísérőivel együtt a szombathelyi Brenner iskolába. Nagy izgalommal 
várták a gyermekek az ezüst csengettyű hangját az osztályajtóknál.

December 3-án Zalaegerszegen és Szom-
bathelyen is sajtótájékoztatóval egybekötve 
indította útjára dr. Veres András megyéspüs-
pök és Berta László, a Zalaco Sütőipari Zrt. 
tulajdonos vezérigazgatója a Szent Márton 
ládája! jótékonysági akciót.

január 26. (kedd) 18 óra Szent Márton Akadé-
mia – Tours-i Szent Márton – a Szent Márton 
napi népszokások alapjai (Szombathely, Mar-
tineum Felnőttképző Akadémia) • február 2. 
(kedd) 16 óra Megszentelt élet világnapja  (Kő-
szeg, Domonkos Nővérek rendháza) • február 
10. (szerda) 6.30 óra Nagyböjti stációs szentmise  
(Szombathely, Olad-Lakótelep)

December 13-án ünnepelte az alsószölnö-
ki egyházközség templomuk építésének 200 
éves jubileumát. Dr. Veres András megyés-
püspök mutatott be szentmisét az évfordu-
lón, amelynek végén magyar, szlovén és né-
met nyelvű adventi énekek hangzottak el. 



10    Martinus • 2016. január        Martinus.hu

A jubileumi Szent Márton Évre megújult a szombathe-
lyi Székesegyház főbejárata. Az új bronzkaput dr. Veres 
András megyéspüspök áldotta meg december 13-án, az 
irgalmasság szentéve egyházmegyei megnyitása napján. 
A bronzkapu egyben az Irgalmasság Kapuja is az egyház-
megyében, a szentév folyamán. 

 közel 3,5 méter magas, kétszárnyú kapu Veres Gá-
bor szobrászművész alkotása. A kapura hat dom-

bormű került fel: négy kis dombormű – melyek 42x42 cm 
nagyságúak – egyenként 20 kilogrammosak, míg a két 
nagy – 42x82 cm-es méretben – darabonként 40 kilogram-
mot nyomnak. A lemezborítással és a képekkel együtt a 
tölgyfából készült kapu összsúlya 520 kilogramm.

A bronzkapu az Irgalmasság Kapuja is az egyházmegyé-
ben, így itt lehet részesülni a Ferenc pápa által engedélye-
zett búcsúban november 20-ig, a következő szerint:

1. Mindazok a hívek, akik megtérésük vágyának jeleként 
elzarándokolnak a szentévi kapuhoz, amelyeket a székes-
egyházakban vagy a megyéspüspök által meghatározott 
más templomokban nyitnak meg, illetve akik a négy nagy 
római bazilika valamelyikébe zarándokolnak, szentgyóná-
sukat elvégezték és szentmisén vesznek részt, továbbá el-
mondják a Hiszekegyet és imádkoznak a pápáért és a pápa 
szándékára, teljes búcsút nyerhetnek.

2. Akik idősek, betegek és akik nem tudják elhagyni a la-
kásukat, elnyerik a teljes búcsút, ha áldoznak vagy ha a tö-
megtájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak be a szent-
misébe és a közös imádságba.

A bronzkapu képeit két részletben mutatjuk be, Schauer-
mann János, a szombathelyi Szent Márton-templom plébá-
nosának gondolataival.

Szent Márton születése 

Szent Márton a Római Birodalom Pannonia tartományá-
nak Savaria nevű városában született 316-ban. A tehetős, 
pogány szülők a Martinus névvel gyermeküket a hadis-
tennek, Marsnak ajánlották. A gyermek életét, akinek apja 
tribunus volt, a katonaság, a harc, a háború határozta volna 
meg. Ám az érzékeny, nyitott lelkű fiú „szent gyermeksége 
szinte első éveitől kezdve Isten szolgálatára vágyódott” – 
írja róla Sulpicius Severus. Ez a vágyódás nem puszta ér-
deklődés vagy kíváncsiság volt, hanem Isten meghívása. 
„Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki 
küldött engem” (Jn 6,44). A gyermek engedett ennek a von-
zásnak és válaszolt Isten hívására. Páviában – szülei akarata 

ellenére – fel-
vételét kérte a 
katekumenek 
közé. Márton, 
mert keresz-
ténnyé válni. 

Szent Márton megosztja 
köpenyét a koldussal 

Az ifjút egy császári ren-
delet értelmében apja, „aki 
gyűlölte üdvös tetteit”, ka-
tonai szolgálatra kényszerí-
tette. Ő csak külsőleg volt a 
császár katonája, szíve mé-
lyén Krisztus katonája lett. 
Egy fagyos téli estén Amiens 
kapujánál kettévágott köpe-
nyének egyik felével beta-
karta a kapu előtt didergő 
koldust. A biztonságot nyúj-
tó városból kitaszított ember 
megmenekült. 

Noha Márton még nem 
volt megkeresztelve, mégis 
életvitelében úgy élt, mint 
egy keresztény.

Szent Márton megkeresz-
teli édesanyját 

Felhagyva a katonai szol-
gálattal Márton „álmában fi-
gyelmeztetést kapott, hogy 
vallásos lelkületből fakadó 
gondolkodással keresse fel 
szülőhazáját és szüleit” – írja
életrajzírója, Sulpicius Seve-
rus. A hagyomány szerint a
szombathelyi Szent Márton-
templom előtt álló kút vizé-
vel keresztelte meg édesany-
ját. Megvalósította Jézus buz-
dítását: „Tegyetek ti is tanúsá-
got rólam!” (Jn15,27)

Molnár Péter
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A három szerzetessé lett Bognár testvér 1946 körül
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A „Házasság Hete” szombathelyi ese-
ményeihez kapcsolódva, 2015-ben 
több mint 100 házaspár vett részt 
a Házas-Társas-Játékban. Két hét 
alatt, a saját időbeosztásukhoz és 
lehetőségeikhez igazodva oldották 
meg az e-mailben kapott feladatokat. 
A kedvező visszajelzéseken felbuz-
dulva, a résztvevő párok ötleteiből 
is merítve, idén újra meghirdetjük a 
játékot!

És hogy miért fontos éppen a játék?

 keresztény gondolkodás első-
sorban az elköteleződésről, hű-

ségről beszél (már amikor mer még 
erről beszélni a mai világban), s az 
érzelmek, a vidámság, ne adj’ Isten a 
szenvedély fenntartásának, értékének 
kevésbé ad teret. Pedig ezek nem egy-
mást kizáró dolgok – sőt… Jó, ha 
egy házassághoz hozzá tud tartozni 
a szenvedély, a szeretet érzése is. De 
ahhoz ezt is táplálnunk kell: nélküle a 
kapcsolat ellaposodik.

A kalandkeresés, az új élmények, a
felfedezés vágya, a kíváncsiság, a játék 
– ezek nemcsak a gyerekek és a hűtlen 
emberek igényei, hanem gyerekko-
runktól mindannyiunk fejlődésének 
fő motivációit, hajtóerőit jelentik. A 
hűtlen, a kalandozó ember nem azért 

jár rossz úton, mert túl kíváncsi, túl 
szenvedélyes – hanem éppen azért, 
mert nem eléggé az. A házasságot 
nem arra találta ki az Úristen, hogy 
korlátozza, beszűkítse az életünket, 
elsorvassza az érzelmeinket – hanem 
éppen ellenkezőleg. „Azért jöttem, 
hogy életetek legyen, és az életetek 
teljes, túlcsorduló legyen” (Jn 10, 10). 
Sehol nincs olyan széles és főleg olyan 
mély terep a játékra, a kalandra, az új 
felfedezésekre, mint éppen az elköte-
lezett, feltételek nélküli, visszavonha-
tatlan, egész életre szóló kapcsolatok-
ban. Ahol egyikünknek sem kell győz-
ni, nem kell bizonyítani, nem kell ér-
demeket szerezni, nem kell szépnek 
vagy okosnak látszani – ahol igazán 
azok lehetünk, akik éppen vagyunk. 
Jóban-rosszban. Játszani is csak így 
lehet igazán felszabadultan.

Aki azt hiszi, hogy akár húsz-har-
minc év után ismeri, jogosan meg-
unhatja a párját, az egyszerűen óriási
tévedésben van. Egy tárgy lehet kiis-
merhető, változatlan, akár unalmas is. 
De az Úristen, aki minket a saját képé-
re alkotott, örökké új, örökké több, 
örökké más, örökké kiismerhetetlen. 
Éppen, mint egy feleség vagy egy férj. 
Megunhatatlan. 

Kedvcsinálónak íme néhány véle-
mény a tavalyi játékosoktól:

„Mindenképpen jó közös kikapcsolódás 
volt. A feladatok megoldásához sok közös 
időtöltésre, együtt munkálkodásra volt 
szükség, amit mindketten élveztünk. Is-
mét bebizonyosodott, hogy ha fontosnak 
tartjuk, a zsúfolt hétköznapokban is tu-
dunk időt szakítani közös élményekre. Öt-
leteket adott más randialkalmakhoz.”

„Úgy éltem meg, hogy ráállította a lá-
bunkat egy útra, és segített az első lépé-

seket megtenni: megmutatta, mennyi min-
dent csinálhatunk együtt és ennek milyen 
nagy hatása van. Sokat jelentett, hogy bi-
zonyos programokat beterveztünk, tudtuk,
hogy az az 1-2 óra ennek van lefoglalva. 
Valóban rengeteget jelentett a sok közös 
idő. Mintha megfiatalodtunk volna, újra 
sokat nevetünk együtt.”

„Nagyon ötletes volt, és segített kimon-
dani olyan dolgokat is, amiket már rég 
nem tettünk meg. Valamint újra segített 
fellobbantani a lángot, érezni a másik sze-
retetét, mert sajnos előfordul, hogy kevés 
minőségi és kettesben töltött idő jut egy-
másra és így nem érzi a másik, hogy 
mennyire szeretjük.”

Nos, „Házas-Társas-Játékunkban” is-
mét néhány mintát, ötletet szeretnénk 
adni ehhez az újra felfedezéshez, egy-
másra való új rácsodálkozáshoz. A játék-
hoz a jelentkező párok forgatókönyvet 
kapnak, a kapcsolatépítő feladatokat 
a nekik tetsző időben teljesíthetik. A 
minden feladatot teljesítő párok között 
értékes nyereményeket sorsolunk ki.

Ha kedvet éreztek, hogy idén ti is 
velünk játsszatok, 2016. január 22-ig 
itt jelentkezhettek: 

hazassaghete.szombathely@gmail.com 
A játék időtartama: 
2016. január 23. – február 13.

Házasság Hete munkacsoport
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Nemeskolta mintegy 350 fős Vas megyei 
község, Szombathelytől 17 kilométerre, dél-
keletre. Ahogy erre neve is utal, kisnemesi 
község volt. Első említését egy 1288-ban ke-
letkezett oklevélben olvashatjuk. A települé-
sen a középkorban Szent Márton tiszteletére 
templom épült. Önálló plébániájáról írott 
források 1342-ben tesznek először említést. 

 reformáció korában a templom a pro-
testánsoké lett: evangélikus lelkészek 

működtek a faluban, a katolikus híveket a 
zsennyei plébános gondozta. A 17. században 
a templomot lerombolták, majd újra felépí-
tették. 

Tormásy Péter vasvári prépost az 1674-ben 
tett látogatása során a templomot elhanyagolt 
állapotban találta. Csak a falai álltak, hajójába 
pedig temetkeztek. A 17. század végén készült 
leírás megemlíti, hogy a templom körül te-
mető volt, amelyet vesszőből font kerítés vé-
dett. Nem volt oltára a kis templomnak, csu-
pán oltárkövön miséztek. A fából készült to-
ronyban egy kisebb harangot jegyzett fel az 
összeírást készítő visitator. Az évek során ro-
mossá vált épületet lebontották, a jelenlegi 
templom 1865-ben épült, romantikus stílus-
ban, Ybl Miklós tervei szerint. Oltárképe a meg-
dicsőült Szent Márton püspököt ábrázolja.



14    Martinus • 2016. január        Martinus.hu

Merkli Ferenc atya Vasszécsenyben és a hozzá tartozó öt 
településen végzi lelkipásztori szolgálatát. Mesélt életéről, 
származásáról, tanulmányairól és hivatásáról. Elmondta, 
hogy szeret olvasni, futni, pingpongozni és futballozni.

Feri atya rendszeresen tart előadásokat a híveknek és az 
érdeklődőknek Vasszécsenyben. Ők egyébként sokszor to-
vább is küldik a meghívókat. Így szereztem tudomást róla 
én is. Miért tartja fontosnak ezeket az előadásokat?

Amikor 2010-ben Vasszécsenybe érkeztem, a plébániá-
hoz tartozott egy színházterem. Úgy gondoltam, hogy ezt 
nekem találták ki. S mivel az elején nem ismertem még az 
embereket, én tartottam előadásokat, havonta egyszer, kü-
lönböző témakörökben. Az első ilyen előadás az angyalok-
ról és a démonokról szólt. Nagyon nagy sikere volt. Ezt az 
előadást aztán elvittük több helyre is, és jöttek állandó előa-
dások. S lám, néhány évvel később jött a színpadi társulat 
is, helyi emberekkel, feldolgoztuk Kolbe atya életét, s járjuk 
vele az egyházmegyét. Már írom is a következő színdara-
bot. 

Úgy tudom, rengeteget olvas, igyekszik, a legújabb nem-
csak teológiai, hanem más témájú irodalmat is beszerezni. 

Rengeteget olvasok, napi 200 oldalt. Nem úgy olvasok 
mint mások, nem sorokat, hanem lefényképezem az oldalt 
a memóriámmal, s átlátom, mi van azon az oldalon. A Jóis-
ten nekem különleges intuíciós képességet adott, átlátom 
az oldal lényegét. A legfontosabb a jó lelki irodalom meg-
találása, ezt keresem először. Az olvasásban nem ismerek 
pardont, csak a szépet, a jót és az igazat szabad olvasni, 
ezért mindenkinek a szépirodalmat ajánlom. Könyvesbolt-
ban előfordul, hogy lebeszélem az embereket a ponyváról, 

az értéktelenről, ami nem emeli fel a lelket. Rómában órá-
kon át ültem a könyvesboltban, s csak olvastam, olvastam. 
Szeretek könyvek közt lenni. Érdekel a filozófia, a teológia, 
a lelkiség, a jó krimi, a szépirodalom, a gasztronómia és az 
útikönyvek. 

Kérem, mutassa be nekünk a szülői házat, és ha lehet, 
ossza meg az olvasókkal a papi hivatása történetét!

A szülői ház Szakonyfaluban található, s ott éltünk együtt 
anyukámmal és apukámmal, valamint az öcsémmel. Ez 
a kis falu a szívem csücske, csodás hely, tele energiával, a 
természet szépségeivel, kicsi, de meghitt templommal, fo-
cipályával, s valahogy a hivatásom is a focipályáról indult, 
amikor Harangozó Vilmos plébános atya a focipályáról Pan-
nonhalmára küldött el gimnáziumba. Tizennégy évesen 
hagytam el a szülői házat, de hetente hazatérek, most már 
csak édesanyámhoz, mivel édesapám 2003-ban elhunyt. 
Szinte a karjaim közt halt meg a szombathelyi vasútállo-
más közelében. 

A szlovénok már a honfoglalás idején itt éltek a nyugati 
végeken. Az ehhez a nemzetiséghez való tartozás tudata 
miben segíti Feri atyát?

A szlovén nyelvhez való tartozás abban segít engem sze-
mélyesen, hogy gazdag ember vagyok, mert két kultúrával 
születtem. A szlovén kultúra kissé más, alpesibb jellegű, 
ugyanakkor párosítva a pannon érzésvilággal, csodálatos 
egyveleget tud kihozni az emberből. Jó, hogy két kultúrám 
van, két nyelvem, két országban lehetek otthon. S ha haza-
megyek a Rábavidékre, elkápráztat a táj szépsége, az embe-
rek lelkülete. Én mindig otthon érzem magam a rábavidéki 
szlovének körében.
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Legtöbben tudják, hogy Rómában és Ljubljanában is ta-
nult. Milyen teológiai területeket választott?

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium elvégzése után Ljubl-
janában és Rómában tanulhattam, s ez nagyon csodálatos 
időszak volt az életemben. Szinte habzsoltuk a tudást, 
szomjaztunk rá. Az olasz – vatikáni kultúra is nagy hatás-
sal volt rám, az olaszok is a barátaim lettek. Mindig is sze-
rettem a filozófia–teológia–irodalom hármas körét, ezért a 
fundamentális teológiát választottam szakterületemnek, 
mely hitünk alapjaira keresi a választ. 

Papszentelése után hol szolgált az egyházmegyében?
Papszentelésem után két évet kint tanultam Rómában. 

Hétvégeken káplán voltam egy Gallicano nevű kis faluban, 
ahol a helyi atyának segítettem a plébánián, többek között 
a szentmisékkel. Utána Felsőszölnökre kerültem plébános-
nak, majd 2010-ben kaptam áthelyezést Vasszécsenybe. 

Nemeskoltán van egyházmegyénk egyik Szent Mártonról 
elnevezett temploma. Milyen helyi szokás szerint tartják 
meg Szent Márton ünnepét?

Nemeskoltán nagy becsben tartják Szent Márton ünne-
pét. Helyi közösségünkkel próbáljuk évről évre megünne-
pelni Közép-Európa legismertebb szentjének napját. Temp-
lomunk búcsúnapja is ekkor van, ekkor tartunk lampionos 
felvonulást, s minden évben felújítunk valamit. Sikerült 
megújítani a templomot és a plébániát, valamint idén Szent 
Márton-szobor is került a plébánia és közösségi ház elé.

Feri atya plébánosi feladatai mellett a hittanárképző 
főiskolán is tanít.  Mióta és milyen tárgyakat ad elő? Elé-
gedett-e a hallgatók főiskolai teljesítményeivel?

2005 óta tanítok a főiskolán. Szívügyemnek tekintem, 
hogy előadásaim színvonalasak legyenek: legyen minden 
órán valami plusz lelki töltet, meglátás, és számomra fon-
tos minden előadáson a katarzis is. Ezért az előadás legyen 
tanító jellegű, de egyben misztikus, lelkiségi is, s legyen 
egy csúcspontja, amiben a hallgató elhallgat, s elámul Isten 
csodás tettein. Filozófiát és alapvető hittant tanítok, de a 
patrisztika is közel áll hozzám. Vallom, hogy az első hét 
évszázadban már minden megtörtént az Egyházban. Nincs 

új a Nap alatt, ahogy a Biblia mondja. Sokszor elégedett 
vagyok a hallgatókkal, én csak a lényeget kérem, de azt szi-
gorúan. A filozófiában nincs mellébeszélés. Gyakran adok 
ötöst, négyest, de kettest, hármast szinte soha. Az ember 
vagy tud mindent, vagy tanulja meg rendesen. 

Úgy tudom, érdekli a futball. Talán meccsekre is el szo-
kott menni? Melyik csapatnak drukkol?

A futball örök szerelem, fociztam én is sokat, egyesület-
ben, majd Rómában kezdtem el meccsekre járni, hatalmas 
Lazio drukker lett belőlem, ott voltam, amikor 2000-ben a 
Lazio olasz bajnok lett, s nagy öröm volt. Tagja voltam a ró-
mai kollégium focicsapatának is, most zöld-fehér drukker 
vagyok, azaz a Haladás, az ETO és a Fradi meccseit nézem. 
Nagy szerelmem a futás. A legjobb sport a világon, ajánlom 
mindenkinek. No meg valaki jöjjön már el hozzám, és ver-
jen meg pingpongban.  

Feri atya szerint milyen esélyeink vannak az Európa baj-
nokságon?

Bármi lehet az EB-n, szerintem továbbjutunk a csoport-
ból, a többi már megjósolhatatlan. 

Megosztaná velünk papi életének egyik emlékezetes ese-
ményét?

Fontos dolog papi életemben a Szentlélek erejének és lendü-
letének megtapasztalása a hétköznapokban. Mindig igyek-
szem úgy beszélni, prédikálni a templomban, hogy érez-
zem magamban a Lélek tüzét, erejét és örömét. Gyakran 
mondom a híveknek, hogy a templom nem mozi, ne csak 
bámuljanak, legyen bennük elég tűz, vitalitás, életöröm. 

A Szentatya az irgalmasság rendkívüli szentévét hirdet-
te meg egyházunk számára. Feri atya milyen várakozással 
néz a szentév elé?

Az irgalomra nagy szüksége van a mai világnak az élet 
minden területén. Agyonhajszolt, anyagias világunkban 
papként is keresem az irgalom morzsáit, hiszen ez Jézus 
örömhírének magva: Legyetek irgalmasok, akkor majd 
nektek is irgalmaznak!                                               Salamon Viktória                




