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A farsangi időszak vízkeresztkor kezdődik és
egészen hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig

tart. A farsang, amely változó hosszúságú időszak,
gazdag néphagyományra épül. Maga
az elnevezése és a legrégebbi szo-
kásadatok középkori német polgári
hatásra vallanak, de vannak az An-
jouk és Mátyás királyi udvarából
itáliai hatásra utaló feljegyzések is. 

Csúcspontja a húshagyó keddig
tartó utolsó három nap, ami tulaj-
donképpen a nagy mulatságok kö-
zepette, valójában a télbúcsúztató is.
Az előkészületek régen már a
farsangvasárnapot megelőző csü-
törtökön kezdődtek. Kövércsütör-
tökön,  másképpen  „zabálócsütörtö-

kön”, Szeged vidékén jó zsíros éte-
leket főztek és sokat ettek abban a hitben, hogy így bő
lesz a termés, és kövérre híznak a disznók. Az Ipoly
menti falvakban kövércsütörtökön húst, pogácsát, te-

pertőt, kolbászt, káposztát ettek. A Mura-vidéki
Radamoson „dobozú csütörtök”-nek nevezik a napot, talán
a dobzodó szó elhallásából. Számos városban ekkor
rendezik meg a híres karneválokat (Rio de Janeiro, Ve-
lence). Magyarországon „a farsang farkának” nevezett

időszak legnevezetesebb  eseménye a
mohácsi busójárás. 

A táncmulatságok legfőbb ideje
régen és ma is a farsang. A táncmu-
latságok, bálok többsége azonban a
kocsmában vagy bérelt házaknál zaj-
lott. Ma már általában éttermekben,
kulturális központokban rendezik
meg ezeket a bálokat. Minden társa-
dalmi réteg megrendezte és megren-
dezi a maga bálját.

A farsangi mulatságoknak rendkí-
vül fontos szerepük volt a párvá-
lasztásban. Az egész magyar nyelvte-
rületen számos adat bizonyítja, hogy

a lányok ilyenkor adták a legényeknek a bokrétát a
kalapjukra, jelezvén, hogy kihez mennének hozzá fe-
leségül.

Farsang
Pezenhófer Brigitta
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Szombathely új ajtót nyitott Európába - 5. oldal

„Jöjj és kövess engem!” Ha szíven talált ez a mondat, és szeretnél közelebbről is megismerkedni egy olyan közösség
tagjaival, akiket Krisztus e megszólítása gyűjtött össze az Ő és népe szolgálatára, akkor szeretettel várunk február
28-án 9.30-kor a Győri Szeminárium nyílt napjára! Hátha Isten valami újat akar kezdeni Veled Krisztusban...
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H
azafelé tartok. A téren egy csapat vihogó tini
mellett haladok el, majd egy édesanya nézi szelíd

mosollyal totyogó gyermekét. Végül miséről kijövő em-
berekbe botlom. Szemükben megilletődöttség, arcukon
komorság. Elgondolkodom: ez különös. Elfelejtettünk
örülni?

Napjainkban sokszor talál-
kozunk örömnélküli keresz-
tényekkel. Sajnos nem ritka,
hogy ehhez csupán tükörbe
kell néznünk. A mindennapi
robot, lelki életünk kudarcai,
élet-vállalkozásaink romba
dőlése – pusztán személyes
életünk válságtudata is elég
ahhoz, hogy kiölje belőlünk
az örömet. Jézus csendesen
kérdezi: valóban ennyire fu-
totta tőlünk? Szomorúsá-
gunkat persze mi másba
rejtenénk, mint hahotába.
Poén poén hátán, idétlen vi-
hogás, gúnyos viccelődés – a
komolytalankodás korát éljük. Az élet? Ugyan, semmi
komoly – sulykolják belénk nap mint nap. Felülünk
neki?

Úgy nézünk ki, mint a rossz porszívóügynök, aki
képtelen eladni portékáját, mert maga sem hisz benne. 

És mintha mi sem hinnénk el igazán azt a néhány
szavas üzenetet, amivel Krisztus búcsúzott: „Menjetek,

és tegyetek tanítványommá minden népet!” Emlékezzünk csak
vissza ígéreteinkre! A keresztségben Isten saját gyerme-
keivé fogadott minket (a bizalom és hit öröme), a szent-

áldozásban Krisztus magát
adja erőforrásként (a
szentségi élet öröme), a bér-
málás szentségében pedig az
Ő Igéjének hirdetésére köte-
leztük el magunkat (a szeretet
és a remény öröme). Komoly
dologra vállalkoztunk –
őszinte örömben. S ez nem
ellentmondás: csak az tud
szívből derűt sugározni, aki
átszenvedett, megpróbált és
élő hittel éli életét. Tőle nem
kérdezik: miben hiszel? Mi-
nek, hiszen látszik rajta, hogy
Krisztusé.

Furcsa megrögzöttségeink
vannak a keresztény öröm-

ről. Jézus nevetését ugyan nem jegyezték fel az evan-
gélisták, tanúságtételükből valahogy mégis eleven derű
sugárzik. Higgyük el hát végre az örömhírt, és akár a
háztetőkről is hirdessük a „Porszívót vegyenek!” szlogen
helyett, hogy: „Krisztus él!”

Porszívót vegyenek! - avagy a keresztény örömről
Paksa Balázs

A
z elmúlt századok gazdái, földművesei, az egyszerű falusi emberek még összhangban éltek a természettel,
ezért fontos volt számukra a természeti jelenségek, így például az időjárás változásainak figyelemmel

kísérése. Mára már sok – egykor köztudott – megfigyelés feledésbe merült, s az újságban, televízióban látható
időjárás-jelentésre hagyatkozunk. Közmondásainkban, szólásainkban azonban akad néhány emlékeztető, ezek
közül szeretnék néhányat feleleveníteni, amelyek februárra, avagy Böjtelő havára vonatkoznak.

Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony napjára a következőt tanácsolták: „Ha fénylik gyertyaszentelő, az ízíket

is vedd elő!” - vagyis, ha ma fényesen ragyog a nap, akkor a tél még hosszú lesz, sokáig tart a hideg, elő kell venni
az ízíket – a takarmány hulladékát – az állatok számára, mert messze a legeltetés ideje.

Február 6.: Dorottya napja. Ha ezen a napon hideg, fagyos az idő, akkor tíz nap múlva, 16-ára, Julianna napra
megenyhül. Így szól a mondás: „Ha Dorottya szorítja, Juliánna tágítja”.

Február 24.: „Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál.” Mire is vonatkozik ez a megfigyelés? Ha ezen a napon
hideg van, akkor Mátyás megbontja, ha fagypont fölötti a hőmérséklet, akkor viszont ő hozza a jeget.
Vajon rohanó világunkban van egy kis időnk arra, hogy kitekintsünk az ablakon, és megállapítsuk: ma is érvénye-
sek a régi megfigyelések?

Időjárási megfigyelések közmondásainkban - Böjtelő hava
Káhl Eszter
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„Valószínűleg nincs Isten. Ne aggódj, inkább

élvezd az életet!” – ezzel a reklámfelirattal indul-

nak útnak a buszok mostanában Anglia

fővárosában, Londonban és a szigetország több

más városában, de a metróval utazók is ezernyi

helyen olvashatják az istentagadó hirdetéseket.

A Brit Ateista Szövetség által fizetett reklámkam-
pány nagy felháborodást váltott ki a hívők

részéről. Vannak, akik fel sem szállnak az ilyen bu-
szokra, hanem inkább megvárják a következő járatot.
Sőt, még az is előfordult, hogy a sofőr megtagadta az
„ateista busz” vezetését, s csak olyan járművön volt haj-
landó szolgálatba állni, amelyen nem szerepelt a hívőket
sértő hirdetés.

A történetnek ezzel még korán sincs vége, hiszen a
rossz példának saj-
nos akadnak követői.
Néhány nappal ké-
sőbb Spanyolország-
ban, a madridi és
barcelonai autóbu-
szokon is megjelen-
tek az istentagadó
reklámok. A híradá-
sok szerint itt teljes
közönybe fulladt a
kampány. A televízi-
ók, rádiók és újságok
ugyanis hiába fog-
lalkoztak napokon át a témával, az embereket egysze-
rűen nem érdekelte a propaganda. A negatív kezdemé-
nyezés mindenesetre nem maradt pozitív válasz nélkül.
A barcelonai keresztények a következő hirdetést jelen-
tették meg városuk tömegközlekedési járművein: „Van
Isten. Élvezd az életet Krisztussal!”

Mindezek után az olasz ateisták sem akartak lema-
radni brit és spanyol társaiktól. Elhatározták, hogy
Olaszországban is hasonló kampányt indítanak február
elejétől. A kiszemelt város Genova volt. Valószínűleg
nem véletlenül esett a választás éppen Genovára, hiszen
e város érseke, Angelo Bagnasco bíboros tölti be az
Olasz Püspöki Konferencia elnöki tisztét. Az ateisták
valószínűleg azt gondolták, hogy a genovai reklámokkal
hadat üzenhetnek az egész katolikus egyháznak és az
összes olasz hívőnek az országban. A genovai buszokon
a következő szöveg jelent volna meg: „A rossz hír az,
hogy nincs Isten. A jó hír pedig, hogy nincs is szükség rá.” Már

a terv híre is nagy felháborodást és tiltakozást váltott ki
a hívő lakosság körében. Bagnasco bíboros tiltakozásá-
nak köszönhetően a város közlekedési vállalata és a
hirdetést szervező reklámügynökség úgy döntött, hogy
nem indítják el a kampányt. Genovában tehát nem lesz-
nek ateista buszok.

Úgy tűnik tehát, hogy miközben az Egyház fárad-
hatatlanul hirdeti az Istentől jövő örömhírt a világban,
s ehhez felhasználja modern korunk hirdetési eszközeit
is, az Istenben nem hívő és létezését is tagadó ateisták
szintén hirdetik nézeteiket. Nem biztos, de valószínűleg
tudják, hogy mit tesznek. Az viszont több mint
valószínű, hogy Isten előtt egyszer felelni fognak csele-
kedetükért. Felelősségre vonásuk valószínűsége éppen
akkora, mint Isten létének valószínűsége.

A brit ateisták kissé bizonytalanok. Mármint nem
Isten létezésében bizonytalanok, hanem saját felfogá-
sukban. Erről árulkodik, hogy szerintük „valószínűleg”

nem létezik Isten.
Egy ateistától na-
gyobb meggyőző-
dést várnék, de azért
megértem bizonyta-
lankodásukat. Hi-
szen  Isten  létezésé-
nek legalább akkora
a valószínűsége,
mint annak, hogy
nincs. Annak, hogy
nincs Isten, legfel-
jebb akkora a való-
színűsége,  mint  an-

nak, hogy létezik.
Az olaszok már biztosabbak a dolgukban. Ők kerek

perec kijelentik, hogy nincs Isten. Az ő esetükben csak
az nem világos, hogy ez miért rossz hír? Egyáltalán
kinek rossz hír ez? A hitetleneknek vagy a hívőknek?
Logikusan gondolkozva az volna ésszerű, ha a hitet-
leneknek jó hír volna, hogy nincs Isten és az volna
nekik a rossz hír, ha kiderülne, hogy mégiscsak létezik.
A hívőknek viszont nem lehet rossz hír, hiszen ők
hisznek Istenben, s ilyen reklámmondatok aligha ren-
dítik meg hitüket. Ők továbbra is hívők maradnak.

Végül az is kissé nehezen értelmezhető, hogy miért
jó hír, hogy nincs szükség Istenre. Itt megint csak az a
kérdés, hogy kinek nincs szüksége Istenre? A hitetlen-
nek vagy a hívőnek? Tapasztalatom szerint minden em-
bernek szüksége van Istenre. A hitetlennek nagyobb
szüksége van rá, mint a hívőnek. 
Valószínűleg.

Valószínűleg
Horváth István Sándor



2009. február ● 5Martinus E G Y H Á Z U N K

„Énekelj és haladj előre” – ez a Szent Ágoston idé-
zet volt a mottója annak az első nemzetközi fesz-
tiválnak, konferenciának és kiállításnak, amelyet
az „Opera Romana Pellegrinaggi”, vagyis a Zarán-
doklatok Római Műve, a Vatikán zarándokirodája
szervezett január 15-18. között. 

A „JOSP FEST” című négynapos program neve az

angol rövidítésből adódik: journeys of  the spirit

- vagyis a lélek útjai.  Ez a meghatározás arra a szüntelen

előrehaladásra utal, amelyet a zarándokok tesznek meg,

miközben imádkozva, elmélkedve közelednek a végcél

felé, keresve a természetfeletti élményeket. 

A rendezvényre a fiumicinói repülőtér közelében

felépült Római Vásár szupermodern kiállítási csarno-

kaiban került sor. A fesztivál a vásártér négy pavilonját

vette igénybe a következő témáknak megfelelően: a

„Nagyvilág”, „Olaszország”, „A Lélek útjai”, illetve az

egyik csarnokban kongresszusi központot rendeztek be,

ahol előadásokat, sajtókonferenciákat, kerekasztal be-

szélgetéseket tartottak.

A „Nagyvilág” pavilonban kaptak helyet a különböző

földrészek országainak lelki utakat szervező turista iro-

dái. 

Az elfáradt látogatók kényelmes fotelekben tanul-

mányozhatták az Utazók Könyvesboltja kiadványait,

többek között a zarándokutak spirituális tartalmáról

most megjelent olasz kötetet, amelynek címe: „Lábbal

imádkozni”.

A Szombathelyi Egyházmegye kiállítói a keresztény

vallás három nagy központját – Róma - Santiago -

Jeruzsálem – összekötő zarándokutaknak szentelt pavi-

lonban kaptak helyet. A sok-sok látogató feltette a kér-

dést: mi az összekötő kapocs Szombathely és Santiago

de Compostela között? Legtöbbjük számára újdonság 

volt, hogy az egykori római tartomány, Pannónia Sava-

ria nevű települését és a galíciai várost Szent Márton, a

Nyugat-Európában tours-i püspökként ismert szent

tisztelete kapcsolja össze. 

A II. János Pál pápa által 1989-ben Európa lelki fő-

városának nevezte Santiago de Compostela, amely több

mint 11 évszázada vonzza Szent Jakab apostol sírjához

a zarándokok millióit, ismét jubileumi évre készül. A

hagyomány szerint ugyanis szentévnek minősül minden

olyan év, amelyben július 25-e, az apostol vértanúságá-

nak liturgikus emléknapja vasárnapra esik. Erre

legközelebb 2010-ben kerül sor.

Dr. Veres András megyéspüspök megbízásából Hor-

váth József  atya, a Martineum Felnőttképző Akadémia

igazgatója képviselte a Szent Márton zarándokutat és

Szent Márton egyházmegyéjét. 

Már az első perctől számosan álltak meg a Szent Már-

ton standnál és érdeklődtek a Szent Márton Zarándokút

felől. Nagyon komoly segítséget nyújtottak a „helyi erők”

is. Vertse Márta a vatikáni rádió magyar nyelvű szekció-

jának igazgatója, és Németh Norbert atya.

A magyar standot több jeles személyiség is megláto-

gatta. Közöttük volt Madame Carmen Fureros asszony

is, aki Santiago de Compostella legnagyobb zarándok-

szervező irodájának az igazgatója. Nemcsak lelkesedett

a Szent Márton Zarándokút iránt, hanem együttműkö-

dést is ajánlott. Szeretné, ha a Szent Márton Zarándokút

aktív része lenne a „Caminos de Europa”-nak, a nagy eu-

rópai zarándokutak hálózatának. Elmondta, hogy a

Szent Jakab apostol sírja fölé emelt, világhírű székes-

egyház mellett Szent Márton tiszteletére épült barokk

templom ékeskedik. Madame Carmen Fureros asszony

tájékoztatást kapott arról a kiállításról, amely Szent Már-

ton Közép-Európai emlékei címen nyílt meg a Szom-

bathelyi Képtárban. Azt javasolta, jó lenne, ha a kiállítás

2010-ben, a Szent Jakab jubileumi évben, Santiago  de

Compostellába  is  eljutna. Látogatást tett standunkon

Caesar Atuire atya is, aki a fesztivál és kiállítás ügyvezető

igazgatója volt. Utolsó napon látogatta meg a szombat-

helyi standot Daniel Rudolf  Anrig ezredes, a svájci

gárda múlt év decemberében kinevezett új parancsnoka.

Elmondta, hogy a svájci gárda egyik védőszentje Szent

Márton (a másik kettő pedig Szent Sebestyén vértanú,

és Flue-i Szent Miklós a svájciak szentje). 

Több mint biztosnak látszik, hogy ha Szombathely

belekerül ebbe a vérkeringésbe, jelentős számú, akár

több napig is itt tartózkodó vendége lesz a Szombathe-

lyi Egyházmegyének és Szombathely városának.

Szombathely új ajtót nyitott Európába
Horváth József



É L E T K É P E K6 ● 2009. február Martinus

A Szombathelyi Egyházmegyéből 50 fiatal indult útnak 2008.

december 28-án, hogy részt vegyen a brüsszeli taizéi

találkozón december 29. és január 2. között. A Bizalom

Zarándokútján összesen 30.000 fiatal vett részt. A találkozó

során a sok fiatal együtt imádkozott a békéért és a nemzetek

egymás közötti kiengesztelődéséért. December 31-én jelen-

tette be Alois testvér, a taizéi közösség vezetője, hogy 2009-

ben Lengyelországban, Poznan-ban lesz a következő taizéi

találkozó.

Taizéi találkozó Brüsszelben
Pados Katalin / Martinus

Január 4-én, vízkereszt ünnepén a zalaegerszegi kertvárosi

templomban az esperesi kerület papságával koncelebrációs

szentmise keretében zártuk le a Biblia-évét. A 17 órakor

kezdődő szentmisére szépen megtelt a templom ünneplő

hívekkel. A szertartás elején Stróber László esperesplébános

mondott rövid köszöntőt. A liturgiát Németh Norbert, volt

szombathely-herényi plébános vezette, aki jelenleg Rómában

folytat tanulmányokat.

Január 12-én, hétfőn tartották a sárvári Szent László plébá-

niatemplom téli szentségimádását. A délelőtti szentségkitételi

misén a hívek mellett a katolikus iskola 3. és 8. osztályos ta-

nulói is jelen voltak, hiszen ez volt az elsőáldozási és bér-

málási előkészületek újabb lépcsőfoka. A szentmisét

Wimmer Roland plébános tartotta, aki szentbeszédében

kérte a híveket, hogy bátran és nyíltan vallják meg hitüket a

világ előtt.

Szentségimádás Sárváron
Dr. Szalainé Horváth Judit / Martinus

A Biblia évének zárószentmiséje
Paksa Balázs / Martinus

„Minden apa legyen a család papja!” II. János Pál pápa sürgető

felhívását január 11-én, Urunk megkeresztelkedésének ün-

nepén, a Boldog Batthyány-Strattmann László emlékére épült

szombathely-oladi templom búcsúnapján idézte Dr. Veres

András. A főpásztor szentbeszédében a Messiás kereszt-

ségének példaadása, valamint a szent életű szemészorvos

követésre érdemes cselekedetei között párhuzamot vonva

arra is utalt, hogy a keresztényeknek folyamatos bűnbánattal

kell előkészíteniük lelküket a Teremtő befogadására.

Boldog Batthyány Lászlóra emlékeztek
Bódizs Mária / Martinus
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Az Oltáriszentség hitünknek legnagyobb misztériuma, ame-
lyet a legmagasabb tisztelettel, az imádással illetünk. Január
15-én a Püspökség dolgozói járultak a Püspöki Palota kápol-
nájában a Legméltóságosabb Oltáriszentségben jelenlévő
Krisztus imádására. Délelőtt ünnepélyes keretek között ki-
helyeztük az Eucharisztiát és a nap folyamán a munkatársak
egy-egy fél órára leborultak az Úr előtt. Délben a napközi
imaórát a kitett Oltáriszentség előtt imádkoztuk el püspök
atya vezetésével.

Szentségimádás a Püspökségen
Déri Péter / Martinus

A Budapesti Boldog László Imakör együtt ünnepelt a Ke-
resztény Egészségügyiek Társaságával és Boldog László
tisztelőivel január 17-én a körmendi Szent Erzsébet temp-
lomban. Az együttmondott szentmise főcelebránsa dr. Kon-
koly István ny. püspök volt. Ő mondta a homíliát is, valamint
– ebéd után – a plébánia közösségi házában előadást tartott:
„Epizódok dr. Batthyány-Strattmann László boldoggá avatási ügyének

történetéből” címmel.

Batthyány emléknap Körmenden
Dr. Gyürki László / Martinus

A kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda és Általános
Iskola tanulói számára nincsenek szürke hétköznapok. A
karácsony megünneplése után, január 16-án védőszen-
tünknek, Árpád-házi Szent Margitnak ünnepére készültünk.
A Jézus Szíve templomban püspöki szentmisével kezdtük a
közös ünneplést. A nap folyamán az iskola dísztermében a
6. osztályos tanulók színdarabbal elevenítették fel Szent Mar-
git életének legfontosabb eseményeit. 

Szent Margit ünnepe Kőszegen
Tóth Krisztina Veronika / Martinus

A 2009. január 18-tól 25-ig tartó ökumenikus imahét  kere-
tében január 18-án, vasárnap, ökumenikus Istentiszteletet tar-
tottak – a söjtöri plébániához tartozó – pusztaszentlászlói
Nagyboldogasszony-templomban. Szabó Vilmos evangé-
likus, Török Zoltán református lelkészek és Sághegyi Gellért
helyi plébános közreműködésével. A település evangélikus és
katolikus hívei zsúfolásig megtöltötték a templomot.

Ökumenikus Istentisztelet
Kiss Ágnes / Martinus
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Szombathelyen 1710 és 1711 fordulóján nyolc hónapig tartó
pestisjárvány szedte áldozatait. Minden három szombathelyi
lakosból kettő meghalt a pusztító járványban: összesen 2000-
en estek áldozatául a betegségnek. 

Az emberek körmenetekkel, litániával, sok-sok imádsággal
fordultak Istenhez és a szentekhez, hogy véget érjenek a
szenvedések. Különösen Szent Sebestyénhez imádkoztak,
akiről tudjuk, hogy nyilakkal akarták kivégezni, de felépült a
kínzások után. Így őt, mint segítő szentet a járványok idején

különösen is kérték. 1711 januárjában valóban alábbhagyott a járvány, majd februárra meg is szűnt.  Szombathely
lakói és a város vezetői egy fogadalmi kápolnát építettek a Főtéren és elhatározták, hogy minden évben Szent
Fábián és Sebestyén ünnepén körmenetet és gyertyafelajánlást tartanak hálából a pestisjárvány elmúlásáért. A
fogadalmi kápolna 100 év múltán összedőlt, de a körmenet és a hála hangjai nem szűntek meg. Ezt a fogadalmat
azóta is megtartották a város lakói. 

Az idei évben január 18-án, vasárnap Szombathely város polgármestere, képviselők valamint a szombathelyi
egyházközségek képviselőinek részvételével a szentmise előtt, a Székesegyházban ismét megtartották ezt a
körmenetet. A Szent Sebestyén oltárnál elimádkoztuk a Mindenszentek litániáját, majd égő gyertyáinkkal az
oltárhoz vonultunk.

A hagyomány évenkénti megújítása kifejezi az elődök iránti tiszteletet, de főképpen a mindenható Istenbe
vetett bizalmat, akinek minden korban gondja van minden emberre. 

Fogadalmi ünnep a Székesegyházban
Salamon Viktória / Martinus

„Géfin Gyula emlékezete” címmel jelent meg az Acta Savariensia
20. kötete Feiszt György szerkesztésében. A könyvbemutatót,
a város felkérésére – és a könyvtárban dolgozók nagy
örömére – az Egyházmegyei Könyvtár olvasótermében tar-
tottuk, kifejezve ezzel azt is, hogy a megemlékezés leg-
méltóbb helyszíne az egyházi bibliotéka, hiszen Géfin Gyula,
az egykori teológiai tanár, szemináriumi rektor 1927-től a
könyvtár igazgatója is volt. 

Géfin Gyula könyvbemutató
Horváthné Simon Katalin / Martinus

8 ● 2009. február Martinus

Szombathely fiataljaival telt meg a Premontrei Rendi Szent
Norbert Gimnázium díszterme január 20-án, az Egység Ima-
hete keretében kezdődő ifjúsági ökumenikus istentisztelet al-
kalmából, amelynek témája a keresztényeket körülvevő vallási
sokszínűség volt. Az istentisztelet elején vetítést nézhettek
meg a résztvevők az imahét középpontjában álló kettésza-
kított Koreáról, majd G. Labossa György evangélikus lelkész
hirdette az Igét. Az istentisztelet végén a négy felekezet lel-
készei bőséges áldásban részesítették a jelenlévő fiatalokat.

Fiatalok ökumenikus istentisztelete
Pados Katalin / Martinus
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Egyházmegyei Szent Pál zarándoklat a szombathelyi Székesegyházban - Képriport
Szombathelyi Egyházmegye Sajtószolgálat



A zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Plébánia
Papp Tihamér

Nehéz idők áldozatából érett gyümölcs!

K ezdetek: „A törökök a XVI.század első felében
hódították meg Magyarország déli és középső

részeit… A lakosság elmenekült, lemészárolták, vagy

rabszíjra fűzték. A falut pedig házaival, templomaival és
plébániájával együtt leégették. Így tűnt el 1567-ben a
mintegy száz négyzetkilométer nagyságú plébániánk
területén több község, köztük négy plébániai székhely:
Szenterzsébet-hegy, Zalabesenyő, Ola és Neszele. 

A templomtól való óriási távolságokat akartuk
megrövidíteni azzal, hogy Olában, Zalaegerszeg kül-
városában és munkásnegyedében felépítettünk egy
nagyméretű zárdatemplomot”. (Mindszenty/Pehm Jó-
zsef  visszaemlékezései)

A templom felszentelése 1927. szeptember 25-én
történt. Védőszentje - titulusa: Jézus Szentséges Szíve.
A plébániává vált templomot (1942. január 1.) a ference-
sek 1950-ben voltak kénytelenek elhagyni, s csak 1989-
ben térhettek vissza. 

Élet a plébánián: A korábbi munkásnegyedet a
későbbi tiszti lakások sora bővítette. Az elődök
munkájára alapozva épül közösségünk. A különböző

lelkiségi csoportok mellett új kezdeményezések és kö-
zösségek alakulnak. Ferences rendünkről, magyar-
országi ágazatairól a www.ferencescsalad.hu, illetve a
www.mfcs.hu honlapon tájékozódhatunk. Ennek egyik
tagja a világban élők közössége, a Ferences Világi
Rend (FVR). Plébániánk egyéb közösségei fokozatosan
mutatkoznak be honlapunkon: www.ferencesekzeg.hu,
mint a Rózsafűzér társulat, Mária légió, Kolping család,
Karitász, Énekkar, Karizmatikus imacsoport. Közös-
ségeink a sajátos karakter mellett a rendszeres és elmé-
lyült imádságból, mint forrásból és alapból merítenek,
valamint legtöbbjük a felebaráti szeretet gyakorlásával
igyekszik tanúságot tenni Krisztushoz tartozásáról. Ilyen
szolgálatok a betegekkel való törődés, lelki és testi szük-
ségleteik terén, akár kórházban, akár otthonaikban,
szegényekről és idősekről való gondoskodás és a csalá-
dok pártfogása. 

Jövő reményeink a ministránsok,  az ifjúsági hittano-
sok (Ferenc Barátai = FBi), a Felnőtt Katekumenek,
valamint az elsőáldozó gyerekek szüleiből alakuló kis
csoport. A házasságra készülő fiatalokat a „Jegyes-
kurzus”-ra várjuk.

Hithű családokra épülhet nemzetünk, bontakozhat
benne az élet, kaphat védelmet az emberi méltóság. A
800 éve jóváhagyott Rendünk megújulása csak a ránk bí-
zottakkal karöltve érhető el, akár közelebb, akár távolabb
vannak tőlünk.

É L E T K É P E K10 ● 2009. február Martinus
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„A szent liturgia irányítása egyedül az egyházi tekintélytől függ:
az Apostoli Szentszékre és a jogszabályok szerint a püspökre
tartozik. Éppen ezért egyáltalán senki másnak, még a papnak
sincs megengedve, hogy saját elgondolása szerint a liturgiához
valamit hozzáadjon, abból valamit elvegyen, vagy abban valamit
megváltoztasson.” (SC 22)

A
katekizmus meghatározásában már megje-
gyeztük, hogy a liturgia egyedül az Egyházé.

Nem a papé, nem a híveké, hanem az Egyház egészéé.
Ezért mondhatja meg kizárólagosan Egyházunk,
hogyan kell a liturgiát végezni. Senkinek nincsen tehát
joga benne változtatást eszközölni, hiszen az évezredes
hagyomány és a szimbólumrendszer összetettsége
gyakran megnehezíti az egyes ember számára a liturgia
teljes megértését, így az önkényes változtatások akarat-
lanul is megsértik a két évezred alatt kialakult szim-
bólumrendszert, és az egyéni ízlésnek rendelik alá az
Egyház egyik legfontosabb tevékenységét. Egyedül az
illetékes egyházi hatóság (Apostoli Szentszék vagy
Püspöki Konferencia) változtathat a liturgikus cselek-
mények szerkezetén vagy a felhasznált szövegeken, ren-
delhet új liturgikus cselekményeket vagy szüntethet
meg régieket. Ugyanígy az egyházi hatóságnak van joga
azt is meghatározni, hogy kikre bízza a liturgikus cse-
lekmények vezetését. 

A liturgia irányítása

Csúcs és Forrás
Kürnyek Róbert

K
önyvek sokaságát írták e témáról, pár sorban csak
felvillantani lehet valamit, és az érdeklődést feléb-

reszteni az életforma megismerésére, és annak köve-
tésére, ha a Lélek erre indítja az
olvasót.

II. János Pál pápa tette a
Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepét a Megszentelt
élet napjává, és a Vita Consec-
rata című enciklikájában pedig
erről az életformáról ír a tőle
megszokott mélységben. A
bevezetőjében a következőkép-
pen:

„Az Istennek szentelt élet,
mely mélyen az Úr Krisztus
példájában és tanításában gyö-
kerezik, az Atyaisten ajándéka
Egyházának a Szentlélek által.
Az evangéliumi tanácsok vál-
lalásával Jézus személyének lé-
nyeges vonásai – a szüzesség, a
szegénység és az engedelmesség – sajátos és állandó jel-
leggel „láthatóvá” válnak a világban, és a hívők tekintetét
ráirányítják Isten Országának misztériumára, mely már
jelen  van  és  hat  a  történelemben. Évszázadokon át

mindig voltak férfiak és nők, akik az Atya hívását és a
Lélek indítását követték, és a Krisztus-követés e sajátos
útját választották, hogy „osztatlan” szívvel adják oda

magukat Krisztusnak.” (1Kor
7,34)

A Szentlélek működése az Is-
tennek szentelt élet különböző
formáiban figyelhető meg. A
szemlélődő és apostoli szer-
zetesek életében, az apostoli
élet társaságaiban, a világi in-
tézmények, szüzek, remeték és
özvegyek rendjében. Ma, ami-
kor az embert az ösztönszintre
igyekszenek süllyeszteni, és az
önmegvalósítás boldogságot
adó lehetőségével kecsegtetik,
sokan természetellenesnek tart-
ják a szerzetesi életet. Valóban
az is, hisz természetfeletti, mert
az Istentől kapott meghívásra
mondott igen miatt lehetséges,

és nem emberi erőből. Amire Isten meghív, ahhoz a
kegyelmét is adja, hogy teljessé tehesse a meghívottak-
ban azt a jót, amit megkezdett bennük. A meghívást el-
fogadóknak pedig százannyit ígért, és az örök életet.

Gondolatok a szerzetességről
Németh Erika SSS



12 ● 2009. február MartinusV I D Á M S Á G

Mert kényelmesebb, mint 
egész nap ácsorogni.

Nehogy elvesszünk a
templomban.

Hogy a lelkünk terheiről
zavartalanul beszél-

hessünk.

Mert gazdaságosabb,
mint egy felvonó.

Miért is jó, ha van egy gyóntatószéked?

Ü - ügyfél; H - hotline, ügyfélszolgálat

Ü: Elromlott a számítógép, nem mutat semmit!
H: Mit lát a képernyőn?
Ü: Abszolút semmit.
H: Nincs ott sem egy ikon, sem egy kurzor?
Ü: Nincs, egyedül vagyok az irodában.

* * *

Ü: Gondom van a programjukkal. Egyszerűen nem
mozdul.
H: Meg tudná ismételni, hogy mitől lehet?
Ü: Nem tudom pontosan.
H: Semmi baj, először csukjon be minden ablakot.
...csend a telefonból... aztán zajok...
Ü: Becsuktam mindet, az ajtó nyitva maradhat?

* * *

Ü: Nem tudok bejelentkezni az internetre!
H: Kicsit pontosabban le tudná írni a problémát?
Ü: Beírom a nevemet, aztán mikor kéri a jelszavamat,
hiába is gépelem be, csak csillagokat hajlandó írni!

* * *

Ü: Halló! Van egy problémám! Az ügyfelük vagyok!

* * *

H: Milyen operációs rendszere van?
Ü: Nem tudom.
H: Mikor bekapcsolja, mit ír ki?

Ü: Semmit, csak betöltő-
dik.
H: Újraindítaná, és meg-
nézné azért?
csend...
H: Nem írt ki semmilyen
logót?
Ü: Nem, most arra várok,
hogy a „Windows most kilép” képernyő eltűnjön.

* * *

Ü: Éppen most jelentkezek be önökhöz, de nem min-
den világos.
H: Nem probléma, elintézzük.
Ü: Kérdezik annak a helynek az adatait, ahonnan tele-
fonálok. Kérdezik a várost.
H: Írja be a város nevét!
Ü: Kérdezik a telefonszámot, ahonnan telefonálok.
H: Írja be a telefonszámot, ahonnan telefonál!
Ü: Kérdezik a postai irányítószámot.
H: Írja be a lakásának a postai irányítószámát!
Ü: Ne haragudjon, hogy ennyit problémázok, de nem
értek annyira a számítástechnikához.

* * *

H: Nyomja meg a Control+Alt+Del gombokat. Mi
történik?
Ü: Semmi.
H: Kérem ismételje meg újra!
Ü: Megint semmi.
H: Pontosan mit csinál?
Ü: Hát azt, amit mond. Lenyomom c, o, n, t, r, o, l +...

Számítógépes ügyfélszolgálat
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A két kép között 6 apró eltérés fedezhető fel. Melyek ezek?

Különbség kereső

Mobilőrület

Bocsika, ez az SMS félrement. Vissza-
küldenéd? :)

* * *
Az Ön által hívott ország: Zaire. Hívás hossza:
73 perc. Legyen szép a napja! Mobiltársaság

* * *
SMS üzenete érkezett! Átveheti a legközelebbi
GSM boltban.

* * *
Szia! Elküldenéd a számodat? Sajnos elfelej-
tettem!

Bölcsességek

A világon minden ötödik ember kínai. A mi
családunk öttagú, tehát valaki kínai. Ez lehet
Apu, lehet Anyu, az öcsém Sanyi, a kis Po
Wong, vagy én. Szerintem a Sanyi.

* * *
Hatalmas kagylógyűjteményem van, amit csak
szétszórva tartok a világ tengereiben.

* * *
Isten alkotá a Földet, majd megpihent. Isten
alkotá az embert, majd megpihent. Isten
alkotá a nőt, és azóta se Istennek se embernek
nincs pihenése.

* * *
A tehén nem más, mint egy olyan gép, ami
ihatóvá teszi a füvet.

* * *
Szeretem az extrém sportokat, mert közben
rengeteg új barátot ismerek meg: Mentősöket,
balesetiseket, gyógytornászokat, és kedves
embereket, akik kihívták a mentősöket!

* * *
A róka és a holló meséje arról szól, hogy a
húsevő róka és a rovarevő holló veszekednek
egy tejterméken, amit mind a ketten utálnak.

* * *
Korán reggel, Biblia este.

* * *
Okos pilóta nem katapultál alagútban.

Teremtés

- Miért Ádámot teremtette először Isten, és
csak utána Évát?
- Mert nem akarta, hogy miközben teremti
Ádámot, egy nő ott álljon mellette, és be-
leszóljon mindenbe.

1. Fúr-farag, de mégsem ács, kopog, mint a kalapács. Fák orvosa,
doktora, erdőben az otthona.

* * *
2. Vadonatúj, mégis lyukas, megfoltozzák, semmit sem ér.

* * *
3. Szürke szárnyú nagy madár, szürke lesz a nagy határ, ha ősszel
a földre száll.

* * *
4. Vízben élek, brekegek, ismertek-e, gyerekek? Szúnyoglábon
élek, a gólyától félek.

* * *
5. Két szomszéd lakik egymás mellett. Mindent látnak, csak
egymást nem láthatják. Ha a tükörbe pillantasz, kitalálod.

* * *
6.Kis koromban nyersen esznek, ízét adom a levesnek. Barátom
a petrezselyem, egy csomóba kötik velem.

* * *
7. Fent lakom az égen, melegít a fényem, sugárból van bajszom,
este van, ha alszom.

* * *
8. Erdőn voltam, parton leszek, vízen járok, s tűzben veszek.
Mi az?

* * *
9. Se esze nincs, se szeme nincs, mégis igazságot szól.

Találós kérdések

Megoldások:1. harkály, 2. szita, 3. köd, 4. béka, 5. szem, 
6. sárgarépa, 7. Nap, 8. csónak, 9. mérleg
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S
zentatyánk, XVI. Benedek pápa jubileumi Szent
Pál-évet hirdetett meg 2008. június 28-tól 2009.

június 29-ig az Apostol születésének 2000. évfordulója
alkalmából. A történészek és bibliatudósok ugyanis
Krisztus után 7 és 10 közé teszik Szent Pál szüle-
tésének évét.

Ez a jubileumi év lehetőséget biztosít arra,
hogy különös figyelemmel és szeretettel for-
duljunk a Népek Apostola felé. A Biblia
évének lezárása után új buzdítást kaptunk
a Szentírás olvasására, hiszen most a napi
Biblia olvasásunk és elmélkedéseink
középpontjába Szent Pál leveleit
helyezhetjük. 

Őszentsége különleges teljes búcsú el-
nyerését is engedélyezte a Szent Pál-év
folyamán. Ez valójában azt jelenti, hogy
minden egyes bűnbánó hívő, aki méltó
módon megtisztul a bűnbocsánat szentsége
által, majd részesül a szentáldozásban és
imádkozik a Szentatya szándékára (Hiszek-

egy, Miatyánk, és ehhez kapcsolja a Boldogságos

Szűzanya és Szent Pál apostol tiszteletére

végzett fohászokat), valamint kizár a
szívéből minden bűnös vonzódást elnyer-
heti a teljes búcsút. Ez a teljes búcsú el-
nyerhető saját magunk és az elhunytak
számára is, mindannyiszor, ahányszor
teljesítjük az előírt feltételeket,
ugyanakkor érvényes továbbra is az
a kikötés, hogy a teljes búcsút
naponta csak egyszer lehet elnyerni.

Szentatyánk lehetőséget biztosított
arra is, hogy a helyi egyházakban az or-
dináriusok által megjelölt módon is elnyerhető legyen
a Szent Pál-év folyamán a teljes búcsú. 

Megyéspüspök atyánk ezért engedélyezte a búcsú elnye-
rését mindazok számára, akik a jubileumi év folyamán
valamelyik vasárnap, vagy kötelező ünnepen a fent em-
lített feltételek megtartása mellett elzarándokolnak a
szombathelyi Székesegyházba, az őriszentpéteri vagy a

pákai templomokba vagy pedig részt vesznek az
Egyházmegye által szervezett központi ünnepsé-
gen.

2009. január 24-én, a 10 órakor kezdődött
püspöki koncelebrációs szentmise volt egy-

házmegyénknek ez a központi ünnepsége,
amelyen Vas és Zala megye hívő

közössége képviseltette magát. A
szentmise előtt lehetőség nyílt a zarán-

dokok számára a szentgyónás
elvégzésére, amelyre a lelki
előkészület során is fel lehetett
készülni. Az Eucharisztia ün-

neplésének  végén Püspök atyánk ün-
nepélyesen átnyújtotta a 10 esperesi
kerület képviselőinek a díszkötésben
elkészített 14 páli levelet, felhívva
ezzel mindenki figyelmét arra, hogy
Szent Pál leveleinek olvasását helyez-
zünk a jubileumi évben előtérbe,
hiszen azok bőséges lehetőséget
adnak az elmélkedésre és hitünk át-

gondolására. 
Szent Pál apostol születésének 2000.

évfordulóját megünnepelve igyekezzünk
elmélyülni lelkületében, olvassuk írásait, és

ha tehetjük, vegyünk részt zarándoklatokon,
lelkigyakorlatokon és tegyük magunkévá
tanítását, Krisztus iránti szeretetét és

hűségét, valamint életpéldáját.

Egyházmegyei zarándoklat a Székesegyházban
Déri Péter

N
ézz le ránk Szent Pál apostol, Egyházunk ékessége, akik hálát adunk az Úrnak, hogy nem királyokat és
előkelőségeket választott ki, nem gazdagokat és ragyogó szónokokat, hanem téged és apostoltársaidat,

szegényeket és megvetteteket, hogy dicsőségének hatalmát kinyilatkoztassa. Így tanuljuk meg a ti kiválasztottsá-
gotokból, hogy nem emberi képességtől függ Isten műve, hanem az Ő kegyelmétől. Szent Pál apostol, aki egykor
Saulként üldözted az Egyházat, az Úr földre terített, hogy aztán fölemeljen; megvakított, hogy megpillanthasd
az örök világosságot. Ezért a te példádon felbuzdulva, oltalmadat kérve magasztaljuk az Urat, megvalljuk dicső-
ségét a szentekkel és az angyalokkal együtt mindörökké. Ámen.

Ima Szent Pál apostolhoz



2009. február ● 15Martinus A J Á N L Ó

N
emrég tette közzé a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia legújabb körlevelét „Minden általa

és érte teremtetett (Kol 1,16) – Felelősségünk a teremtett világért”

címmel.
Az új idők szavát meghallva főpapjaink nemcsak

nyomtatott, hanem internetes formában is elérhetővé
tették rendkívül aktuális gondolataikat az új évezred
globális válságjelenségeiről, valamint a keresztény
ember válaszkeresésének útjairól. 

A www.teremtesvedelem.hu címen elérhető, egysze-
rűen és ízlésesen felépített honlap azonban nem csupán
a körlevél elektronikus változatát tartalmazza, hanem
bőségesen tudósít a körlevél elkészültének körül-
ményeiről, amelynek során Egyházunk számos szak-
emberrel  gondolkodott  közösen.  Emellett tanulmá-
nyokat találunk a honlapon, böngészhetjük az eddigi,
a témában született egyházi megnyilatkozásokat, vala-
mint praktikus, hasznos tanácsokat is olvashatunk saját
és mások környezettudatosságának előmozdítása
érdekében. Hírt kapunk továbbá arról is, hogy a már
nyomtatásban is megjelent, Felelősségünk a teremtett világért

című körlevél háttéranyaga, a kereszténység
és az ökológia kapcsolatát több szempontból
is körüljáró háromkötetes Hogy művelje és

őrizze meg című könyv hamarosan megjelenik.
Napjaink legnagyobb dilemmája az egyre hatalma-

sodó ökológiai válság, amely rossz válaszreakciók ese-
tén akár egész emberiségünkre is halálos fenyegetést
jelenthet. Egyházunk korszerűségét és nyitottságát jelzi,
hogy állást foglal, és utat kínál tagjainak. Érdemes meg-
fogadnunk tanácsát, és nem árt észben tartanunk, kitől
kaptuk kölcsön életünket és Földünket.

Honlapajánló – Teremtésvédelem
Paksa Balázs

február 17. (kedd)

február 20. (péntek)

február 25. (szerda)

február 26. (csütörtök)

február 27. (péntek)

február 27. - március 1.

(péntek-vasárnap)

március 4. (szerda)

március 6. (péntek)

március 7. (szombat)

március 9. (hétfő)

március 11. (szerda)

március 12. (csütörtök)

március 13. (péntek)

március 13-15. (péntek-vasárnap)

március 14. (szombat)

március 14-15. (szombat-vasárnap)

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

18 óra, KÉSZ Körmendi csoport - Zabos Róbert SVD: „Közép- és Dél-
Amerika egy missziós szemével” című előadása (Körmend, Polgármesteri Hi-
vatal nagyterme)
19 óra, Egyházmegyei ifjúsági farsangi bál (Szombathely, Pelikán étterem)
6.30 óra, Stációs szentmise (Szombathely, Boldog Batthyány-Strattmann Lász-
ló-templom)
19 óra, Taizéi imaóra (Szombathely, Református-templom)
6.30 óra, Stációs szentmise (Szombathely, Szent Erzsébet-templom)
Nagyböjti lelkigyakorlat 2009 - Szent Pál nyomán (Szombathely, Martineum)

6.30 óra, Stációs szentmise (Szombathely, Segítő Szűz Mária-templom)
6.30 óra, Stációs szentmise (Szombathely, Kálvária-templom)
Hitoktatók nagyböjti lelkinapja (Szombathely, Martineum)
10 óra, Egyházmegyei papi lelki nap (Szombathely, Martineum)
6.30 óra, Stációs szentmise (Szombathely, Jézus Szíve-templom)
19 óra, Szentségimádás papokért és papi hivatásokért (Szombathely, Székes-
egyház)
17 óra, Fatimai este (Szombathely, Szent István király-templom)
Családcsoportok Közösségteremtő hétvégéje (Szombathely, Martineum)
19.30 óra, Taizéi imaóra (Zalaegerszeg, Evangélikus-templom)
Hivatástisztázó lelki napok sorozat: „Akarom, vagy nem akarom? - ez a kérdés”
(Zalaegerszeg-Botfa, Mindszenty Ifjúsági Ház)




