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A z egyházmegye első püspökét kortársai és az
utókor is egyaránt a „Nagy” jelzővel illeti. Szily

János (1735-1799) életében nagy szerepet töltött be a
hit és a kultúra szenvedélyes szolgálata. Tehetsége,
teremtő fantáziája, nagy akaratereje és
munkabírása egész életét végigkísérte.
Püspöki székhelyén és az egyházmegye
területén megteremtette az oktatás alap-
jait, így az egymás után megnyíló iskolák
elősegítették a polgárok magasabb szintű
képzésének lehetőségét, de a szeminá-
rium felállításával a kispapok képzését is
biztosította. Hatalmas méretű építke-
zéseket kezdeményezett, elképzeléseit
kiváló mesterekkel valósíttatta meg: sze-
minárium, püspöki palota, székesegyház,
plébániaház stb. A kultúra és a művészet
nagy pártolója volt. Kulturális intéz-
ményei, mint például a  múzeum, a könyvtár nap-
jainkban is a város meghatározó turisztikai vonzereje.

Személyében egy tetterős, nagy munkabírású és aka-
raterejű, olykor szigorú, de mélyen érző püspököt tud-
hatott magáénak papsága, hívei és minden tisztelője.
Huszonkét esztendőn át (1777-1799) kormányozta a
Szombathelyi Egyházmegyét és örök értékű alapokat
rakott le az új egyházmegye számára. 1799. január 2-án 

visszaadta lelkét Teremtőjének. Holttestét, amely öt
napon át a püspöki palota nagytermében volt felravata-
lozva, január 7-én temették el. Szombathely polgárai a
temetés napján sorfalat álltak a püspöki palotától a fe-

rencesek házáig, majd az ott megtartott
gyászmise után, a koporsóját tíz plé-
bános vállon vitte vissza a székesegyház
alatt levő sírboltba. Halála után Szom-
bathely polgárai nemcsak mint első
püspököt, hanem mint második város-
alapítót is tisztelték és tisztelik ma is.

Az egyházmegye napjainkban is őrzi
és ápolja szentéletű püspöke örökségét,
ezért az Egyházmegyei Könyvtár az év-
forduló alkalmából 2009. január 8-tól
tárlatvezetéssel egybekötött könyvtárlá-
togatást szervez. A kiállítás anyagát Szily
püspökhöz kapcsolódó dokumentumok,

tárgyak képezik, de mindezek mellett megtekinthető
lesz  a nemrégiben  átköltöztetett Herzan-különgyűjte-
mény is – ez utóbbi szintén tartogat érdekes látniva-
lókat. A két gyűjtemény megtekintését most kedvezmé-
nyesen egy belépőjegy áráért ajánljuk. A tárlatvezetés
minden héten csütörtökön  ¾ 5-kor indul. Gyülekező
a Brenner János Kollégium portája előtt. (Információ:
konyvtar@martinus.hu, telefon: 94/509-763)

Szily János halálának 210. évfordulójára
Horváthné Simon Katalin

Egyházmegyei Könyvtár (www.martinus.hu/konyvtar)
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„Ó szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben! Ó Mária,
esedezz érettünk, édes reményünk! Hogy ez új esztendőben min-
den ügyeinkben lehessünk Jézus drága kedvében!”

B
oldog újévet kíván a Martinus szerkesztősége
minden kedves olvasójának! Reméljük, hogy a

Jóisten áldása vezérel mind-
nyájunkat a 2009-es évben
is.

Az ember az év kezdetén
általában terveket szövöget
arról, hogy mit szeretne
elérni, megvalósítani és
előkerülnek természetesen
az új naptárak is, amelyekbe
feljegyezzük az év szá-
munkra legfontosabb ese-
ményeit. Nekünk, katolikus
keresztényeknek 2009-ben
talán az egyik legfontosabb
feladatunk, hogy részt ve-
gyünk XVI. Benedek pápa
által még tavaly meghirde-
tett Szent Pál-év eseményein. A pápa az apostol szüle-
tésének kétezredik évfordulója alkalmából hirdette meg
a Szent Pál-évet, kettős célt fogalmazva meg: egyrészt
jobban megismerni és megismertetni Szent Pál alakját
és tanítását, valamint imádkozni és dolgozni az egysé-
gért. Ne feledjük tehát, hogy június 29-éig számos prog- 

ram vár minket.  Szent Pál születésének kétezredik év-
fordulója minden keresztény közösség ünnepe, hiszen
„Pál az összes tanítvány mestere” volt.

Hamarosan jön a farsang is! Számos egyházközség-
ben közösen ünnepelnek, bált szerveznek és várják a
többi település lakóit. Fontos, hogy derűt sugározzunk

a világba. Ezen kívül az
összefogásról se feledkez-
zünk el: vegyük észre, ha
valaki gondokkal küzd!

A 2009-es év több vál-
tozást is ígér világunkban:
sajnos az élettársi kapcsola-
tok már bejegyeztethetők
Magyarországon, ebben az
évben lesz az Európai Par-
lamenti választás és erre az
évre tervezték például a
postai szolgáltatások piacá-
nak teljes liberalizálását az
Európai Unión belül. Az
újév a sportban is hoz új-
donságot: szeptemberben

rendeznek először MotoGP futamot a Balatonringen. 
Egy biztos: változások időszakát éljük ebben a rohanó

világban. Újév, új remények és tervek. 
Kérjük Isten áldását az előttünk álló 365 napra is –

ne feledjük a nagyszüleinktől tanultakat: Isten nevében
kezdem el!

Gondolatok az új esztendőről
Pezenhófer Brigitta
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A
z apostolfejedelem születésének 2000. évfordulója
kapcsán meghirdetett Szent Pál-évben XVI.

Benedek pápa a szokásos szerdai kihallgatások alkalmá-
val elhangzó tanításai rendszerint a népek apostoláról
szólnak.

Egyik első beszédében az apostol lelkületének titkára
rávilágítva, Pál Krisztusnak való önátadásáról a követ-
kezőket mondta: „Szent Pál apostoli küldetésének
sikere a Krisztusnak való teljes és maradéktalan öná-
tadásából fakadt. Nem félt kockára tenni önmagát, nem
félt a nehézségektől és az üldöztetéstől. A rómaiaknak
így írt: „Sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljö-
vendők… nem szakíthatnak el Isten szeretetétől, amely
Krisztus Jézusban van.” (Róm 8,38-39).
Mindebből egy rendkívül fontos
következtetést vonhatunk le min-
den keresztény ember számá-
ra: az Egyház tevékenysége
csak abban a mértékben
lesz hatékony és hiteles,
amennyiben az Egyház
tagjai hajlandóak szemé-
lyesen is megfizetni a
Krisztushoz való hűsé-
gük árát minden helyzet-
ben. Ahol ez a készség
hiányzik, ott hiányozni
fog a legfőbb érve annak
az igazságnak, amelytől az
Egyház függ. Ahogyan a
kezdetek idején, úgy most is szük-
sége van az Egyháznak olyan tanúkra,
akik készek önmagukat is feláldozni. Szük-
sége van olyan tanúkra és mártírokra, mint Szent Pál.”

Egy másik alkalommal a Szentatya arról tanított, hogy
a szabadság Szent Pál értelmezésében a Szentlélekből
fakad, és az evangéliumi igazsághoz hűen soha nem
feledkezik meg a szegényekről. Így tanított: „Világosan
kitűnik Pál leveleiből, hogy a keresztény szabadság soha
nem jelent szabadosságot, vagyis azt, hogy azt teszünk,
amit akarunk. A keresztény szabadság a Krisztushoz
való hasonulást jelenti, vagyis a testvérek, főleg a
szegények hiteles szolgálatát. „Gondunk legyen a sze-
gényekre. Törekedtem is arra, hogy ezt megtegyem” -
írja Szent Pál a Galatákhoz írt levelében.

Korunk egyik nagy problémájának, a szegénységnek
a témáját érintve egymás segítésének szép példáját látja
a pápa a Pál által egykor szervezett adakozásban. Talán 

ma már nem érthetjük teljes egészében, miért tulajdoní-
tott Pál és közössége nagy jelentőséget a jeruzsálemi
szegényeknek való gyűjtésnek. A vallási tevékenységek
között teljesen új kezdeményezésről volt szó: nem volt
kötelező, hanem szabadon és spontán vehetett részt
benne mindenki. A gyűjtés a palesztinai anyaegyház
közössége iránti „adósságot” törlesztette, ahonnan a
hívek az evangélium kimondhatatlan ajándékát kapták.
Pál ennek a gesztusnak a szolgálat, az áldás, a kegyelem,
sőt a liturgia nevet adja. A gyűjtés olyan gesztus, amelyet
minden közösség Istennek kínál fel, másrészt a nép ér-
dekében tett karitatív cselekedet. A szegények és az is-
teni liturgia iránti szeretet tehát összetartoznak. A

szegények iránti szeretet maga a liturgia. A
két látóhatár jelen van minden egy-

házi liturgiában, amely ter-
mészeténél fogva ellenzi az

istentisztelet és az élet, a hit
és a tevékenység, az ima és
a testvérek iránti sze-
retetszolgálat különvá-
lasztását.  A jeruzsálemi
zsinat tehát azért szü-
letett, hogy megoldják a
keresztény hitre tért
testvérekkel szembeni

magatartás kérdését, és
azzal az egyházi és lel-

kipásztori kérdéssel zárult,
amely a Jézus Krisztusba

vetett hitet és a jeruzsálemi,
valamint az egész Egyházban lévő

szegények iránti szeretetet helyezi a közép-
pontba.

A januári ökumenikus imahét alkalmából végezetül
érdemes megnéznünk, hogy mit tanít a Szentatya a
keresztények egységéről: „A népek apostola rengeteget
tett azért, hogy az evangélium jó hírét elvigye minden
népnek, és szüntelenül fáradozott a keresztények
egységéért és egyetértéséért. Ő segítsen minket Krisztus
misztikus Teste teljes egységének alázatos és őszinte ke-
resésében. Azért hirdettem meg a Szent Pál-évet, hogy
rá figyelve, tanítónkra hallgatva tanuljuk a hitet és az
igazságot, hiszen ezekben gyökerezik Krisztus tanít-
ványainak egysége. A népek apostola sokak számára el-
lentmondásos egyéniség.” Valóban – ő soha nem
egyfajta felületes harmóniát keresett, számára az igazság
ennél súlyosabb kérdés volt.

A Szentatya tanítása Pál apostolról
Horváth István Sándor
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N
éhány gondolatban – a Martinus újság olvasói számára  – meg-
próbálom megvilágítani az ökumené lényegét. Mielőtt ezt ten-

ném, egy szelíd elhatárolást hadd tegyek. Ha egyetlen ember
megjegyzi, nem hiábavaló. Találkoztam ugyanis már ökumánia, öko-
nómus, ökomókus és megannyi értelmetlen, néha megmosolyogtató
kifejezéssel. Használják még az ökumenizmust a mozgalom kife-
jezésére, ami nem lenne rossz, de az izmusok rossz szájízt hagytak
bennünk. Helyesen tehát a szó: ökumené. Aki pedig nyitott erre, azt
nevezzük ökumenikusnak. Ez nem vallás, hanem a vallásos ember hit-
beli nyitottsága. Sajnálatosan nem minden vallásos ember ökumenikus
is.

De miért fontos mégis? Mindenekelőtt azért, mert ez Jézus paran-
csával összhangban van és az emberek igénylik. Nem egészen tudják,
hogy mi az, de látják, hogy reformátusok, katolikusok együtt vannak,
hívek, papok együtt imádkoznak, egymás templomaiba elmennek. Feloldani látszik az ökumené azt az évszázados
elválasztottságot, amelyet a hagyományos európai vallási szembenállás még mindig tovább éltet sokakban. De
van hely és alkalom, amikor az önmagukat Krisztushoz tartozónak vallók egy-azonos dologban vesznek részt.
Nem baj ha sokan nem értik, de fontos, hogy minél többen vegyenek részt benne.

Mi tehát az ökumené? A görög oikumené (ejtsd: ojkumené) szóból ered, amely a lakott földet, a bibliai időkben
az akkor ismert világot, a Római Birodalmat jelentette. Az ökumené igénye tehát nem kevesebb, mint az ismert
világban elérhető közösségek Isten szerinti együttléte. És nem azonossága. Jézusnak sem volt egyforma még a
tizenkét tanítványa sem. Volt közöttük szelíd, hátrahúzódó, mint János, volt harcos, mint Jakab, vagy hősieskedő
és tagadó, mint Péter, volt kételkedő, mint Tamás. És Jézus egyet sem tagadott ki közülük. Nem akarta uni-
formizálni tanítványait, hanem úgy küldte szét a világba, hogy vitték a maguk örökségét.

Az ökumené lényege éppen az a sokszínűség, amit minden egyház a maga hagyományában, értékében hordoz.
És amikor lehetőség adatik erre, sikerül megmutatni a másik számára is. A modern házasságterápiákban is alkal-
mazzák – sajnos sokszor későn –, de mi a házasság előtti felkészítők alkalmával hangsúlyozzuk, hogy a jó házasság-
ban nem „betörni” kell a másikat az egyik fél akarata szerint, hanem szeretetben elfogadni, és úgy kölcsönösen
formálódni. Csak ez működik. Ha a „csak nekem van igazam” egyoldalúsága érvényesül, bele van kódolva a
bukás. Elfogadni a másikat úgy, ahogy van. Nem azt keresni, ami elválaszt, hanem ami összeköt. És mennyi min-
den összeköti a hívő embereket: a világért, a nemzetért való felelősség, a szegények, nyomorultak megsegítésének
szándéka. A hitbeli nevelés igénye, a társadalom keresztyén etikán való épülése. És ezen túl, vagy ez előtt, a hitbeli
közös dolgok: mindenki ugyanazt az Istent imádja, egyetlen üdvözítőnek fogadja el Jézus Krisztust, hiszi a Szent-
háromságot, a Bibliát Isten legfőbb kijelentésének tekinti. Sok közös van és természetesen sok különbözőség is.
Nemrég történt meg a katolikus és az ortodox egyház viszonyának rendezése. 1054 óta közel ezer év kellett
hozzá. Megtörténik egyszer majd más vonatkozásban is. Lehet, hogy még ötszáz évet kell várni. Nagyon hosszú-
nak tűnik, bár Istennél nem nagy idő az. Egy nagy teológus így mondta, a keresztyéneknek nincs más lehetősége,
csak az ökumené.

Minden év januárjának utolsó teljes hetében világszerte összegyűlnek a keresztyének közösen imádkozni más-
más templomba. Némelykor szívből, máskor meg színből. De Pál apostol azt írja a fillippieknek, hogy mindegy,
hogy színből vagy szívből, a fontos, hogy Krisztust prédikálják.

Nekem személyesen nagyon jó élményeim vannak az ökumenével kapcsolatban: az adventi gyertyagyújtás után
a Fő téren rám köszön két elegáns hölgy, anya és lánya, ismerem magát, hallottam az ökumenikus imahéten,
mondja az idősebb, az idén viszem a lányomat is. A másik a herényi katolikus templomhoz kötődik, én prédikál-
tam, s kijövet megállít kézfogásra egy ismeretlen fiatal: „Tiszteletes úr, ne haragudjon, hogy megállítom, én kato-
likus vagyok, de úgy érzem, a Szentlélek betöltött ma itt mindent, engem biztosan”. 

Hát ez is az ökumené ajándéka, hogy tudunk együtt lenni, és egymásért imádkozni.

Az ökumenéről
Jakab Bálint - református lelkipásztor
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A Magyarországi Börtönlelkészek Szervezete bibliaismereti

vetélkedőt szervezett a Szentírás éve jegyében az ország vala-

mennyi büntetés-végrehajtási intézetében. A résztvevőknek

30 kérdésre kellett válaszolniuk, amelyeket a Teremtés és

Kivonulás könyvéből, Lukács evangéliumából, illetve az

Apostolok Cselekedeteiből választottak ki a szervezők.

Szombathelyen 24  fogvatartott jelentkezett a tudáspróbára.

Bibliaismereti vetélkedő a börtönben
Tömő János / Martinus

Fiatalokat hívott lelkigyakorlatra advent második hétvégéjén

a Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága. A program

a Martineum Felnőttképző Akadémián zajlott december 5-

7. között 58 fiatal részvételével. A „Szüless meg Bennem!” mot-

tót viselő lelkigyakorlatot Kürnyek Róbert atya,

szombathely-szentkirályi plébános vezette, amelyen program-

kísérőként Fekete Szabolcs Benedek egyházmegyei ifjúsági

referens atya, valamint Császár István atya, kollégiumi prefek-

tus is részt vett. A fiatalok Körmendről, Szentgotthárdról,

Csákánydoroszlóról, Vasaljáról, Celldömölkről, Pákáról, Tornyiszentmiklósról, Táplánszentkeresztről, Vasvárról,

Zalaegerszegről (Mária Magdolna Plébánia és Jézus Szíve Plébánia), és Szombathely plébániáiról (Szent Márton,

Kálvária, Olad, Székesegyházi Főplébánia) érkeztek. 

A három nap során a résztvevő fiatalok jó hangulatban, Istenre figyelve készültek Jézus Krisztus születésének

megünneplésére, középpontba helyezve a belső lelki elmélyülést. Az elmélkedések, a szentségimádás, a képi- és

zenemeditáció, a közös játék, a filmnézés és a sok csoportbeszélgetés mind ezt a célt szolgálták. A lelkigyakorlat

részeként a fiatalok együtt megnézték a Brenner János atya vértanúságáról szóló filmet, A jó pásztort is, megem-

lékezve ezzel az 1957 decemberében meggyilkolt, egyházmegyénk hívei előtt példaképként álló lelkipásztorról.

A résztvevők együtt ünnepelték Szombathely ifjúságával a második közös városi adventi gyertyagyújtást, ami a

Kálvária templomban zajlott. Különleges és sok fiatalt vonzó program volt a lelkigyakorlaton a szombati, egész

éjszakás szentségimádás a Martineum kápolnájában. Vasárnap szentmisével, a saját lelki útravalók személyes

megfogalmazásával és ebéddel zárult az ifjúsági program.

Adventi ifjúsági lelkigyakorlat
Pados Katalin

Dr. Veres András megyéspüspök 2008. december 1-2. között

Rottenburgba látogatott, ahol a két egyházmegye közösen

emlékezett meg védőszentjükről, Szent Márton püspökről.

December 1-jén este ünnepi hangversenyt tartottak a székes-

egyházban, amelynek keretében ünnepi beszédet mondott

püspök atyánk. A másnapi ünnepség középpontjában a

szentmise állt, amely után a székesegyház előtti téren lelep-

lezték a Szent Márton püspök tiszteletére készített szobrot.

Szent Márton ünnepség Rottenburgban
Déri Péter / Martinus
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A Visegrádi Szent György Lovagrend Szombathelyi Priorá-
tusának az „Egy gyermek, egy könyv, egy mosoly” mottó jegyében
szervezett könyvgyűjtési akciójához csatlakoztak a Brenner
János Általános Iskola tanulói. Örömmel hozták a tanulók a
számukra kedves, de már kiolvasott könyveiket az iskolába,
hogy karácsonyi ajándékként meglephessék a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány árvaházaiban élő gyermekeket. Az össze-
gyűjtött közel 1.000 db mesés, ifjúsági- és tankönyvet decem-
ber 10-én szállították ki Erdélybe a szervezők. 

„Egy gyermek, egy könyv, egy mosoly”
Karáth Katalin / Martinus

December 13-án, szombaton este áldotta meg Sághegyi Gel-
lért plébános úr a község fiataljai által készített, ember-
nagyságú bábukkal díszítettt Betlehemet. A szertartás után a
hittanosok betlehemes játékot adtak elő, a templom énekesei
pedig karácsonyi dalokat énekeltek a rossz idő ellenére szép
számmal összegyűlt közönségnek. A betlehemi csendéletet
vízkereszt ünnepéig szeretnénk megtartani, s a következő
években hagyománnyá fejleszteni ezt a kezdeményezést.

Betlehem-megáldás Söjtörön
Kiss Ágnes / Martinus

December 5-én reggel, hajnali szentmiséről hazafele tartva
vettük észre: valaki(k) összetörték a kálvária mind a 14 ál-
lomásának üvegfestményeit, amelyeket művészi tehetséggel
megáldott  rábakethelyi fiatalok készítettek. Megrongálták az
állomásokat és összetörték a márványtáblákat, amelyeken az
adományozók neve volt feltüntetve. Mindenki megdöbbenés-
sel, könnyeket ejtve szemlélte a megrongált keresztutat, és
így szóltak: „Keresztúton járt a sátán, s nekünk itt hagyta a

keresztet.”

Keresztúton járt a sátán Rábakethelyen
Rimfel Ferenc / Martinus

December 7-én, a felsőcsatári Szent Miklós püspökről
nevezett templomban, a délutáni ünnepi szentmisét – a ha-
gyományoknak megfelelően – Dumovics István atya, Hor-
vátzsidány község plébánosa mutatta be két nyelven: horvátul
és magyarul. Az orgona hangja helyett ezúttal az Und község-
ben és tágabb környezetében is méltán népszerű tambura
zenekar dallamos zenéje dícsérte az Urat. A szentbeszéd és
a  zene méltó megünneplése volt az új egyházi év kezdetének,
és adventi hangulatot teremtett a jelenlévő hívek lelkében.

Szent Miklós ünnepe Felsőcsatáron
Fodor László / Martinus
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Több éves hagyomány a szombathely-szőllősi Jézus Szíve
Plébánián, hogy advent végéhez közeledve a templom kórusa
– amely Dr. Horváth Lajos 1997-es szőllősi plébánossá való
kinevezése után alakult meg – hangversennyel ajándékozza
meg a plébánia és a környék híveit. December 13-án, szom-
baton, az esti szentmise után csendültek fel a szebbnél szebb
adventi hangulatot, Istengyermek-váró érzéseket tükröző dal-
lamok Dr. Fried Tamásné kórusvezető irányításával.

Zenés áhítat a Jézus Szíve templomban
Lendli Erzsébet / Martinus

Szeptember 1-jétől a Szombathelyi Egyházmegye fenn-
tartásában működő, szombathelyi székhelyű óvoda, általános
iskola és kollégium közös igazgatású többcélú intézményként
összevonásra került. Az intézmény neve: Brenner János
Óvoda, Általános Iskola és Kollégium. December 15-én a
Szombathelyi Székesegyház megtelt diákokkal, pedagógu-
sokkal, szülőkkel és ünneplőkkel. Az intézmény névadó ün-
nepséggel egybekötve emlékezett meg Isten Szolgája Brenner
János halálának 51. évfordulójáról.

Névadó ünnepség a Székesegyházban
Császár István / Martinus

December 14-én, vasárnap délután került sor a Zalaegerszegi
Esperesi Kerület idei családtalálkozójára a Mindszenty
iskolában. A 14 órakor kezdődő program részeként a felnőt-
tek előadást hallgathattak meg, a gyermekek és a fiatalok
kézműves foglalkozáson és sport programon vehettek részt.
A találkozót megtisztelte jelenlétével városunk két plébánosa
is. Az ünnepi szentmisét Bodorkós Imre atya, egyházme-
gyénk családreferense és Gombos Bálint atya mutatta be. A
találkozó agapével fejeződött be. 

Esperesi kerületi családtalálkozó
Paksa Tibor / Martinus

December 14-én, vasárnap délután 14 órai kezdettel Dr.
Veres András megyéspüspök mutatott be szentmisét egy-
házmegyénk vértanú sorsú papjának, Brenner János meg-
gyilkolásának 51. évfordulóján a szombathelyi Szent Kvirin
templomban. A szentmise után körmenetben vonultak a
hívek a templom kriptájába, ahol Brenner József  helynök úr
elmondta az egybegyűlteknek az 51 évvel ezelőtti adventjük
és karácsonyuk történetét, majd a megemlékezés végén tisz-
teletük jeléül elhelyezték mécseseiket és koszorúikat. 

Püspöki szentmise Brenner János emlékére
Déri Péter / Martinus
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December 19-én este ünnepi karácsonyi műsor és szentmise
volt a Vas megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. 18.30-
kor a Horváth Imre által vezényelt Szent Márton Vegyeskar
adott karácsonyi koncertet a több mint 150 elítéltnek. Ezt
követte az ünnepi szentmise, amelyet Dr. Veres András
püspök atya mutatott be. A börtön vezetősége és az elítéltek
nevében a parancsnok-helyettes mondott köszönetet Püspök
atyánknak és a Vegyeskar tagjainak, hogy karácsonyi hangu-
latot vittek az intézet falai közé. 

Püspöki szentmise a börtönben
Déri Péter / Martinus

XV. alkalommal rendezte meg december 19-én a Martineum
Felnőttképző Akadémia általános és középiskolás tanulók
részére a Karácsonyi Versmondó Versenyt, amely eredetileg
egyházmegyés programként indult, azonban jelenleg már túl-
mutat az egyházmegye határain. A rendezvény fő célja: a
karácsony szellemiségéhez kapcsolódó versek bemutatása
volt. A versenyre 40-en jelentkeztek. Az elhangzott előadá-
sokat szakmai zsűri értékelte Balogh József  szombathelyi
költő, tanár vezetésével.

Versmondó verseny a Martineumban
Pados Katalin / Martinus

A
XIII. században Assisi városa alatt elterülő síkságon, egy omladozó kápolnában
egy  fiatalember Krisztust hallotta, amint beszélt hozzá a keresztről: „Ferenc,

építsd újjá templomomat, hiszen látod, hogy romokban hever.” E hang nemcsak Ferenc életét
változtatta meg, hanem magát a történelmet is. Kezdetben egymás után újította fel a
környék templomait. Csak évek múlva eszmélt rá, hogy az egész Egyházat kell megújí-
tania. (Az olasz chiesa szó egyszerre jelent templomot és egyházat is.) Hosszú, éveken át tartó, élete értelmét
kutató úton végül az Evangéliumra talált. Ezután már csak egyetlen vágy emésztette: élni az Evangéliumot.
Hamarosan ellenállhatatlan vonzerő áradt ki Ferencből. Tódultak hozzá a társak:  gazdagok,  szegények,  kép-
zettek és jelentéktelenek soraiból egyaránt. Közösségét maga az Evangélium és a testvéri élet tartotta össze.
Szent Ferenc regulája csupán ennyi volt: élni az Evangéliumot. 

Mivel egyre több testvért adott neki az Úr, szükségesnek látszott egy az Egyház által jóváhagyott szabályzat a
testvérek számára. Ezért Ferenc társaival együtt Rómába ment, hogy a pápától kieszközölje az egyházi jóváha-
gyást. III. Ince először vonakodott megadni az engedélyt, majd végül egy álom hatására mégis áldását adta rájuk.
A pápa álmában a Lateráni bazilikát látta, amelyet egy jelentéktelennek tűnő, szerzetesforma ember támasztott
meg a hátával, megmentve ezzel az összeomlástól. Szent Ferencben erre a jelentéktelen emberre ismert. 

Az idén e jóváhagyásnak 800 éves jubileumát ünnepli Szent Ferenc rendje. A jubileumi év megnyitására 2009.
január 3-án került sor a Budapest Belvárosi (Pesti) Ferences Templomban. A jubileumi évben országszerte szá-
mos program kerül megrendezésre a Magyar Ferences Család szervezésében; ferences lelkiségű könyvek, CD-
k és DVD-k kerülnek kiadásra. Elkészült a Magyar Ferences Család honlapja is (www.mfcs.hu), ahol a ferences
lelkiségről, a magyarországi ferences lelkiségű szerzetesrendekről tájékozódhatnak.

Ferenc életpéldája és lángoló „Isten-szerelme” 800 év távlatából mit sem veszített vonzerejéből. Rendje világ-
szerte a legnépesebb szerzetesrend. Ma – csupán az első rendben – több mint 10.000 követője van.

800 éves a Ferences Rend - „Az úr adjon nektek békességet!”
Martonosi Éva Mirjam



A körmendi Szent Erzsébet plébánia
Buda Brigitta, Báger Szabolcs

K
örmendet „Villa Curmend terra”- ként először egy
1238. évi oklevél említi, mint falut. A település a

Rába partján helyezkedik el. 1244-ben IV. Béla emelte
városi rangra. A kisváros nevezetességei közé tartozik,

és sajnos sokan csak így ismerik: az első vidéki kosárlab-
da bajnok. A településen található sok vallási és termé-
szeti érték, amikre büszkék lehetünk. A Szent Erzsébet
templom, a csodálatos kastélyegyüttes a maga múltjával,
a várkert, a Rába folyó. Vallási téren kiemelkedő gróf
Batthyány-Strattmann László életpéldája, Isten-, család,
és hazaszeretete.

Jelenleg plébániánkhoz 7 fília tartozik. Sajnos, ezeken
a településeken nem minden vasárnap van szentmise. A
lelkipásztorok munkáját világi lelkipásztori kisegítő
munkatársak segítik. A vidéki hívek elfogadták már őket,
fontosnak tartják a munkájukat.

Tevékeny az ifjúsági élet a plébánián. A fiatalok között
mindenkinek meg van a maga adománya, amivel értékes
tagja tud lenni a közösségnek. Isten szeretete már pró-
bára tette őket, de ilyenkor tapasztalták meg igazán mit
is jelent a hitük, honnan forrásozik, és egymásnak mit
jelentenek. Különböző talentumokkal rendelkeznek, eb-
ből adódóan más-más téren vannak otthon. Lassan ha-
gyománnyá válik, hogy a helyi Kolping családdal
karöltve készülnek a vízi karneválra. Idén a hajón Batt-
hyány herceget jelenítették meg műtét közben. Rendsze-
resen segítenek a helyi karitásznak a  templomtakarítás-
ban, gereblyézik a plébánia udvart. Szívesen vállalnak
zarándoklatokat: Kertesre, Maria-Bildre vagy Szentgott-
hárd-Zsidára. Gyalog vagy busszal, a lényeg, hogy ezáltal

is Istent dicsérjék, vidáman vallják meg hitüket. A cso-
portból sokan ministrálnak, felolvasnak szentmisén,
vagy a plébániai énekkar tagjaként teszik színesebbé a li-
turgiát. Minden pénteken találkoznak, első pénteken
Szentségimádást tartanak. Az összejövetelek végén min-
dig kihúzzák egymás nevét, akinek a szándékára a kö-
vetkező héten imádkoznak. Így is próbálják tartani
Istennel és egymással a kapcsolatot. Karácsonykor kéz-
zel készített ajándékokkal lepik meg egymást.

Hány évesek? Nem ez számít! A lényeg, hogy egymást
csiszolva, ami olykor fáj, megtegyék Isten akaratát. És,
hogy mi lesz a jövő? Erre Túrmezei Erzsébet: „Krisz-
tusra várunk” című versével szeretnénk válaszolni, ami
úgy gondoljuk mindenki számára megszívlelendő.

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok- nem válaszolnak.
Rejtő ködükbe szemünk nem láthat.
De elültetjük kis almafánkat,
Bízva, hogy kihajt, gyümölcsöt terem.
Titok a jövő sürget a jelen.
Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok- nem válaszolnak,
De a ma int, hogy híven szolgáljunk,
Mert tudjuk, ki jön: Krisztusra várunk!
Ha hirtelen jön, ha észrevétlen,
Munkában leljen, ne resten tétlen.
Testvérek terhét vállalja vállunk,
Mert tudjuk, ki jön: Krisztusra várunk!

É L E T K É P E K10 ● 2009. január Martinus
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„Krisztus mindig jelen van Egyházában, kiváltképpen a
liturgikus cselekményekben. Jelen van a szentmise Áldozatában,
mind a papi szolga személyében, mert az Áldozatot ugyanaz
mutatja be most a papok szolgálata által, aki a kereszten ön-
magát feláldozta, mind, s leginkább, az eucharisztikus színek
alatt. Jelen van erejével a szentségekben, úgyhogy amikor valaki
keresztel, maga Krisztus keresztel. Jelen van igéjében, mert Ő
maga beszél, amikor az Egyházban a Szentírást olvassák.
Végül amikor könyörög és zsoltároz az Egyház, Ő van jelen,
aki megígérte: Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevem-
ben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20).” (SC 7)

A
zsinati dokumentum különleges módon hangsú-
lyozza, hogy miközben az Egyház a liturgiát vég-

zi, azt nem egyedül teszi, hanem Krisztussal együtt.
Krisztus nemcsak vezeti az istendicséretet, hanem való-
ságos módon jelen van, amikor az Egyház a liturgiát
bemutatja. A dokumentum Krisztus négy különböző
jelenléti formáját sorolja fel:

- a papi szolga személyében: Krisztus az, aki cselek-
szik, a pap mintegy kölcsönadja neki kezét, szavát és
személyét; 

- az eucharisztikus színek alatt: nem egyszerű jelkép-

ről van itt szó, hanem valóságos jelenlétről;
- igéjében: amikor az Egyház a Szentírást olvassa,

Krisztus maga szól hozzá és tanítja;
- amikor könyörög és zsoltároz az Egyház: így teljesül

a krisztusi ígéret, (Mt 18,20: „Ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük”) amelyre a
zsinati dokumentum is hivatkozik.

Krisztus jelenléte a liturgiában tehát nem pusztán
szimbolikus, hanem valóságos. 

Krisztus jelenléte a liturgiában

Csúcs és Forrás
Kürnyek Róbert

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világossá-
god.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden
csillaga az égnek; 
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drá-
gaszépnek!
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.

Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és
alázatos.

Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és
színes virágokat.

Áldjon, Uram, téged minden ember, ki sze-
relmedért másnak megbocsát.

És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,

Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, aki magukat megadták a te szent
akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok. 

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz
Sík Sándor fordítása
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H
a fel kellene tennünk a kérdést: mi kell egy jó egyházi programhoz – vajon mi az, ami először eszünkbe
jut? Kell jó ötlet, megfelelő helyszín, tartalmas gondolatokat közvetítő előadók, kellenek résztvevők, és

természetesen a Jóisten áldása. És nem utolsósorban: pénz. Mindezeken túl ez utóbbinak előteremtéséhez ad
lehetőséget a Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács (RIT). Ez a szervezet egyike a Magyarországon működő
7 Regionális Ifjúsági Tanácsnak. Tevékenysége három megyére terjed ki: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala
megyére. A tanács a régió területén működő megyei közgyűlések és a megyei jogú városok küldötteiből, a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a helyi ifjúsági szervezet
képviselőjéből áll. A Tanácsban ketten – Frikk József  (Szombathely, Martineum Felnőttképző Akadémia – kato-
likus részről) és Hanvay László evangélikus lelkész (Győr) –  a történelmi egyházakat képviselik.

A Tanács feladata serkenteni a régió ifjúságának közösségi aktivitását. Teszi ezt pályázatok kiírásával, és a nyertes
pályázatok megállapításával (amit szigorú szakmai elbírálás előz meg), valamint az ifjúsági szervezeteknek nyújtott
pályázatírási tanácsadással. A Tanács munkáját az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Kht.
(ESZA) készíti elő. Ezúton hívjuk fel az egyházmegyében működő ifjúsági szervezetek, plébániai ifjúsági
közösségek, plébánosok és ifjúsági vezetők figyelmét arra, hogy figyeljék a folyamatosan megjelenő pályázati
kiírásokat és PÁLYÁZZANAK! Érdemes kihasználni egy olyan lehetőséget, hogy egyházmegyénk „embere”,
mint a történelmi egyházak képviselője jelen lehet egy ilyen súlyú „pénz-elosztó” szervezet kuratóriumában és
hatékonyan lobbizhat a pályázatok ügyében. Az ifjúsági közösségnek nem szükséges jogi személynek lennie, plé-
bániája beadhatja a pályázatot. 

A pályázatok megtekinthetők a www.eper.hu Internetes oldalon. A Martineum Felnőttképző Akadémia 2009-
ben pályázatíró tréninget szervez az érdeklődőknek. Fogjunk össze, hiszen a társadalom mi (is) vagyunk. Érdemes
megszívlelni Cromwell szavait: „Bízz Istenben – és tartsd szárazon a puskaport!” Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken
lehet: Frikk József  (Telefon (+36) 94/514-359; Fax: (+36) 94/514-341; E-mail: frikk@martineum.hu)

Pályázati lehetőségek az ifjúsági közösségek számára
Frikk József, Pados Katalin

E
gy vadász először viszi el a feleségét
vadászni. Elmagyarázza mit hogyan

kell, hogy töltse meg a fegyvert, hogy célozzon, ha lelő valamit, siessen oda, nehogy valamelyik másik vadász
magának akarja a zsákmányt, stb. Különválnak, kis idő múlva lövést hall a felesége irányából. Elindul a hang
irányába, majd meglátja a feleségét és egy másik vadászt egy tetem felett hangosan vitatkozni. Amikor közelebb
ér, hallja, hogy a vadász ezt kiabálja:
- Oké, asszonyom! Rendben van, megegyeztünk, ez a maga őze! Csak annyit engedjen meg, hogy levegyem róla
a nyergemet!

Vidámság

Miért iszol, 

amikor az orvos 

megtiltotta?

Már nem érvényes, 

mert nemrég

meghalt.

A Pénteki Szentek Társasága, közismertebb nevén a PSZT, immáron 5. éve
működik a Főplébánián. Az elmúlt évek alatt híressé, illetve hírhedté vált csapa-

tot először Martos Balázs atya próbálta, Mikolás Attila atya pedig jelenleg is
próbálja kordában tartani. Azért ez általában sikerül is nekik, és növekszünk hit-

ben és szeretetben Isten és az emberek előtt. (Kiss Veronika)
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J anuár 1. az új esztendő kezdete. Régi szép szokás
ilyenkor boldog újévet kívánni szeretteinknek,

rokonainknak, ministránstársainknak, és ismerő-
seinknek. BÚÉK – olvasható, látható a felirat sok
helyen. De mitől boldog egy év? A szokásos kívánság
helyett a négy betű lehet a „Bízd újra életed Krisztusra!”
mondatnak a rövidítése. Boldogságunk alapja ugyanis
Jézus Krisztus. Csak akkor lehet az életünk sikeres és
boldog, ha Krisztus útján
járjuk életünket.

Álljon itt két nyári vissza-
emlékezés kerületünkből,
ami jól példázza, hogy a
közös együttlétekben is,
akárcsak az oltár körüli
szolgálatban Jézussal talál-
kozhatunk, az Ő útján já-
runk:
„Az ikervári Plébánia területén
ministráló gyerekeknek tábort
szervezett Ábrahámhegyen
Haller atya! A létszám 33 fő volt. Istennek hála, probléma, bale-
set nélkül tudtuk élvezni a „Magyar-tenger” nyújtotta
lehetőségeket, és a közös focizásokat! A táborban minden gyerek
jól érezte magát, hisz a hazafelé induláskor még mindenki
maradni szeretett volna! Ezúton is köszönet azoknak, akik
bármilyen módon segítették a ministránstáborunkat! S köszönet
Haller László plébános úrnak is, aki nélkül ez a csodaszép 3
nap nem jöhetett volna létre!!!” (Samu Kornél)
„Egy augusztusi napon a Sárvárhoz tartozó rábasömjéni mi-
nistránsokkal és a felolvasókkal kiránduláson vettünk részt. 14
fős társaságunk megtekintette Kőszeg belvárosát, a templomokat,
köztéri szobrokat, majd a velemi Szent Vid kápolnát és a ki-

látót az Írottkőn. Sokat sétáltunk az erdőben. Hangulatos és
nagyon tanulságos kirándulást tudhatunk magunk mögött.”
(Tóth András)

Aki „elindul” valakihez, olyanhoz, aki számára tényleg
fontos, az már bizonyos értelemben ott van a másik
személynél. Az újesztendőben is Jézushoz készülődünk,
Hozzá „kirándulunk”, az Ő eljövetelére várakozunk.
Fizikailag egyszer már eljött közénk. Megszületett Szűz

Máriától Betlehemben. Ezt
a születését ünnepeltük
karácsonykor. De azt is
tudjuk, hogy a világ végén
még egyszer eljön a világot
megítélni, és az örökké
tartó boldogságot tarto-
gatja az arra méltóknak. A
boldogsággal kapcsolatban
még Rónay György elmél-
kedése jut eszembe, amely-
nek címe, Fényben élni: „A
háznak, ahol gyermekkorom-

ban éltem, nagy üvegezett verandája volt. A faburkolatú men-
nyezetről kovácsoltvas lámpa lógott. A verandán pókok és lepkék
laktak. A pókok a sötét sarokban éltek, sűrű hálók mögött. A
lepkék este a lámpák kölcsön lángja körül libegtek. Nappal, a
fény elől, visszahúzódtak a homályba. A kifeszített hálókba
akadtak, és fölfalták őket a pókok. Gyermekkoromban, nyári
délutánokon órákig ültem a verandán. Néztem a sarokban a
pókokat, hálóikat, s bennük a lepkék kiszívott tetemét. El-
határoztam, hogy a fényben fogok élni.”

Krisztus adja meg nekünk az igazi világosságot, fényt.
Az újévben engedjük be Őt szívünkbe!

Újévi gondolatok ministránsoknak (is) a Sárvári Espresi Kerületből
Tóth András

Melyik út vezet Jézushoz?Esti ima
Lőrinczi István, 1897

Édesanyám mondta: 
S ő csak igazat mond -  Imádkozzál

gyermekem, s akkor jól aluszol.
Megfogadom szódat Lelkem édesanyám,

S buzgón el is mondom minden estei
imám:

Védelmezz mindnyájunkat Istenünk, 
jó Atyánk,

Legyen csendes, békés 
ez az új éjszakánk.

Ámen.
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Mai fogalmaink szerint a vitaminok olyan szerves ve-
gyületek, amelyeket az emberi szervezet elegendő
mennyiségben nem tud szintetizálni, energiát nem
szolgáltatnak, de a testünk működéséhez, a
növekedéshez, valamint a sejtek, szövetek regenerá-
ciójához és a betegségekkel szembeni ellenálló képesség
megőrzéséhez nélkülözhetetlenek. A zöldségek és a gyümölcsök vita-
mintartalma nagymértékben függ az éghajlattól, a termőtalajtól, a betakarítási módtól, a szállítástól, a tárolástól
és az elkészítési módtól. Vásárlóként már csak az elkészítés módjával tudjuk befolyásolni, hogy minél több
értékes tápanyag maradjon bennük, ezért többször fogyasszuk nyersen! 

A táplálkozási szakértők ajánlása alapján télen különösen fontos és célszerű naponta fogyasztani a zöldségeket
és a gyümölcsöket, lehetőleg nyers formában. Amennyiben erre nincs lehetőségünk, válasszuk a tartósításra a
gyorsfagyasztást, míg az elkészítés során mikrohullámú sütőt, illetve párolást alkalmazzunk. Így tudjuk biztosí-
tani, hogy a kiindulási vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek mennyisége minél nagyobb része bejusson
a szervezetbe, és ne a helytelen kezelési eljárások során vesszen el.

Elsősorban a gyorsan kiürülő, vízben oldódó vitaminokat, mint a B és a C, valamint az antioxidánsokat mint
az A és E, továbbá a csontok számára nélkülözhetetlen, a kevesebb napsugárzás miatt a szervezetben lecsökkent
D vitamint kell pótolni természetes úton táplálékkal, zöldségekkel és gyümölcsökkel. 

A szakemberek szerint télen az a legjobb, ha sok céklát és káposztát fogyasztunk.
A cékla télen és tél végén jó vitamin, ásványi anyag és rost forrás. Sok káliumot tartalmaz, ami hozzájárul az

izmok és az állóképesség növeléséhez. A népi gyógyászatban régóta vérképzőnek tartották. Klinikai vizsgálatok
igazolták, hogy a népi megfigyelés igaz. Kiderült, valóban segít a vörösvérsejtek regenerálásában és sza-
porodásában, ami valószínűleg vas és folsav tartalmának is köszönhető. Legtöbben savanyúságként fogyasztják.
Ennél azonban jóval több minden készíthető belőle: céklamártás, céklaturmix, párolt cékla almával, nyers cék-
lasaláta.

Vitaminbomba
Pezenhófer Brigitta

Az egészséges idegrendszer számára nélkülöz-
hetetlenek a hüvelyesekben található B-vitaminok
és fehérjék. Magas rosttartalmuk segít megelőzni a
szívbetegségeket és tisztítja a beleket. Így egyaránt
hatékony marad a tápanyagfelvétel és a méregtelenítés.
Nemcsak a jó szerencse miatt érdemes tehát az
újévben sok lencsét enni!

Készítsünk először salátát!
Beáztatunk 20 dkg lencsét, majd vizet forralunk,
teszünk bele babérlevelet, sót és a leszűrt lencsét. Nem
kell sokáig főzni, kb. 10-15 perc után már puha.
Megvárjuk, amíg kihűl, majd apróra vágott
vöröshagymát adunk hozzá, ráfacsarunk egy citromot
is.

Ha ezt a receptet továbbfejlesztjük, lencsés tálat is

készíthetünk. Ek-
kor nemcsak vö-
röshagymát és a
citrom levét te-

szük a lencséhez,
hanem babérlevelet,

fokhagymát, mustárt, étel-
ízesítőt és étkezési keményítőt is. Ezeket a hozzá-
valókat együtt forraljuk fel a lencsével. Aki nem
diétázik, tehet bele 1 vékony csík füstölt szalonnát
vagy füstölt kockát. Pikánsabb íze van, ha 1-2 evőkanál
tejfölt keverünk hozzá.

És végül készítsünk lencse szeletet!
Egy hagymát lereszelünk, a megfőtt lencsét pürésítjük,
belekeverünk egy kis lisztet, reszelt sárgarépát, bazsa-
likomot, kakukkfüvet. Egy órán keresztül a masszát
hűtőben pihentetjük, majd kis gombócokat for-
mázunk belőle és forró olajban kisütjük.

Minden, ami lencse
Pezenhófer Brigitta
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S zent Pál-év van. Nagyszerű alkalom, hogy kicsit
jobban megismerjem az apostol életét és tantását

- győzködtem magam. A rábeszélésre pedig azért volt
szükségem, mert eddig sem a szentek élete, sem egyéb
életrajzok nem tudtak igazán magukkal ragadni.

Nagy szerencsémre Peter Wick svájci protestáns
teológus könyve volt az első Pál apostollal foglalkozó
könyv, ami a kezembe került. Az eredetileg teológiát
hallgató főiskolásoknak íródott kötet magyar fordítását
a Magyarországi Református Egyház Kálvin János ki-
adója jelentette meg 2007-ben. Olvasása nemcsak új
életrajzi adatokkal bővíti az emberek Pálról szóló is-
mereteit. Olyan közel visz Pálhoz, hogy szinte
részesévé válunk a folyamatnak, ahogy elhívása nyo-
mán az apostol szakít addigi valóság-értelmezésével,
majd újraértelmezi a hivatását anélkül, hogy szakítana
zsidó gyökereivel, teológiát alkot, szónokol, tanít és
misszionál.

A módszer, amivel az író dolgozik jellegzetesen
protestáns és kicsit talán – a mű eredeti funkciójának

megfelelően – iskolás: ahogy olvassuk a könyvet lépten-
nyomon gondolkod-
tató  feladatokba,  kie-
gészítő fogalomegha-
tározásokba és össze-
foglalókba botlik az
ember. De épp ez az,
ami továbbgondolásra
ösztönzi az olvasót,
amitől aztán magunké-
nak érezzük a népek
apostolát foglalkoztató
problémákat, és Pál
ezekre adott válaszait!

Ajánlom a könyvet
mindenkinek, aki a Szent Pál-év kapcsán vagy attól
függetlenül érdeklődik az apostol élete iránt, és nem
sajnálja az egyéni továbbgondolásra szánt időt.

Könyvajánló – Peter Wick: Pál - A keresztyénség tanítója
Marx Anna

január 17. (szombat)

január 18-25. (vasárnap-vasárnap)

január 20. (kedd)

január 23. (péntek)

január 24. (szombat)

január 24-25. (szombat-vasárnap)

január 25. (vasárnap)

január 29. (csütörtök)

január 31. (szombat)

február 9. (hétfő)

február 12. (csütörtök)

február 14. (szombat)

Fókuszban - programok, események (január 15. - február 15.)

11 óra, Emlékmise Boldog Batthyány László halálának 78. évfordulóján (Kör-
mend, Szent Erzsébet-templom)
Imahét a Krisztus-hívők egységéért
18 óra, KÉSZ Körmendi csoport - Dr. Gyürki László: „Szent Pál missziós
útjai” című előadása (Körmend, Polgármesteri Hivatal nagyterme)
10 óra, Szentségimádás a Jézus Szíve plébániatemplomban (Szombathely, Szől-
lős)
10 óra, Egyházmegyei Szent Pál ünnepség (Szombathely, Székesegyház)
Hivatástisztázó lelki napok sorozat: „Énem: ismert - ismeretlen?” (Za-
laegerszeg-Botfa, Mindszenty Ifjúsági Ház)
10 óra, Püspöki szentmise (Táplánszentkereszt)
19 óra, Taizéi imaóra (Szombathely, Evangélikus-templom)
Hitoktatók továbbképzése (Szombathely, Martineum)

10 óra, Egyházmegyei papi lelki nap (Szombathely, Martineum Felnőttképző
Akadémia)
19 óra, Szentségimádás papokért és papi hivatásokért (Szombathely, Székes-
egyház)
19.30 óra, Taizéi imaóra (Zalaegerszeg, Ferences-templom)

A Szentatya imaszándékai január hónapra

Általános: Hogy a család egyre inkább a szeretetre nevelés, a személyes növekedés és a hitátadás helye legyen.
Missziós: Hogy a különböző keresztény felekezetek, tudatára ébredve annak, hogy mély átalakulások jellemezte
korunkban új evangelizálásra van szükség, vessék be magukat az Örömhír terjesztésébe, ugyanakkor valamennyi
keresztény teljes egységének munkálásába, hogy így hihetőbb tanúbizonyságot tegyenek az evangélium mellett.




