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„Krisztus engedelmes lett mindhalálig, még-

pedig a kereszthalálig” (Fil 2,8) – olvassuk Szent

Pál apostol filippiekhez írt levelében.

M it üzen nekünk a kereszt? Tudnunk kell, hogy
az első keresztény századok-

ban nem volt szokás a keresztre fe-
szített Jézus testét ábrázolni. Helyette
inkább csak a keresztet használták
test nélkül, illetve a bárányt, amely a
Megváltó Jézust jelképezte, aki ál-
dozati bárányként ajánlotta fel magát.
A VI-VII. században kezdenek meg-
jelenni a keresztre feszített Jézus áb-
rázolások. Kezdetben az élő Krisztus
jelenik meg a kereszten, aki felemeli
fejét, nyitott szemekkel az égre néz,
s a kereszten győzedelmeskedik a
halál felett.

A keresztábrázolások másik for-
mája a halott Jézus, de ez csak legalább száz évvel ké-
sőbb jelenik meg a keresztény művészetben. A
kereszten függő halott Jézus fején töviskoszorú van,
szeme csukva, feje lehanyatlik, teste összeroskadt. A
középkorban ez az ábrázolás terjed el világszerte, s nap-
jainkban is ez utóbbi a gyakoribb.

A kétfajta ábrázolásmód a kereszt titkának két oldalát
mutatja be számunkra. Jézus egyrészt valóságos Isten,
ő a mennyei Atya Fia, aki diadalmaskodik a halál felett,
másrészt valóságos ember, akinek emberként kellett

megtapasztalni a szenvedést és átél-
nie a halált. Éppen ezért különösen
mély jelentést hordoznak azok az
oltárkeresztek, amelyek egyik oldalán
a megfeszített Krisztus látható, a má-
sik oldaluk viszont díszes, esetleg
ékkövekkel gazdagított, ezzel utalva
arra, hogy a keresztből fakad a dicső-
séges feltámadás.

Jézus szenvedése és kereszthalála
nem volt értelmetlen, hanem ez sze-
rezte meg számunkra a bűnbocsána-
tot, az Atyával való kiengesztelődést,
a megváltást és az üdvösséget. Krisz-
tus arra hív bennünket, hogy ne

utasítsuk vissza életünk keresztjeit, hanem vegyük fel
minden nap és kövessük őt. A kereszt titkának
megértéséhez csak saját keresztünk elfogadása és
türelmes hordozása visz közelebb, s ehhez maga Jézus
ad nekünk erőt. Ha vele élünk, eljuthatunk az örök
életre.

A kereszt két oldala
Horváth István Sándor
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N
emrégiben egy ismerősöm arról panaszkodott,
hogy milyen rosszak manapság az emberek.

Szinte nem is lehet úgy kinyitni az újságot, vagy bekap-
csolni a televíziót, hogy ne találnánk legalább egy olyan
hírt, ami igazolja ezen állítás igazságát.
Emberek ezrei válnak önhibájukon
kívül munkanélkülivé, tízezrei nem
tudják kifizetni a gáz és a villany díját.
Segítő kezeket pedig egyre nehezebb
találni. Az emberi brutalitás ma már
önkontroll nélkül tör elő, s képes ret-
tegésbe taszítani azokat, akik még
hisznek a tisztességben, és segítségére
sietnek azoknak, akik bajban vannak. 

Lassan olyannyira hozzászoktunk a
brutalitáshoz és a katasztrófákhoz,
hogy szinte már nem is csodálkozunk
az újabb és újabb borzalmakon. Mind-
eközben a legmagasabb  szinten mu-
tatnak példát arra, hogyan kell mindent
és mindenkit a saját önző céljaink
érdekében felhasználni. Látszatproblémákat gerjeszte-
nek, és kommunikációs fogásokkal fedik el saját bű-
nüket. Egyre többen gondolják, hogy a bűnt nem követi
semmiféle büntetés, ezt pedig sokan ki is használják a
tisztességes és becsületes emberek kárára. Ma már min-
dennapos, hogy kisebbségeket lázítanak a többség ellen,

és a többséget a kisebbségek ellen. Önkéntelenül
felmerül a kérdés: lehet-e még ennél mélyebbre süllyed-
nünk? Ne legyen kétségünk felőle: a gonosz újabb és
újabb eszközöket fog bevetni, hogy az embereket a
pokol erői segítségével megtévessze és megfélemlítse. 

Ilyen körülmények között van-e még időnk azzal
foglalkozni, hogy elkezdődött a hús-
véti készületi időszak: a nagyböjt?
Lehet-e akkor a megtartóztatás ér-
tékéről beszélni, amikor sokaknak élete
állandó megtartóztatás a nagyböjtön
kívül is? Van-e értelme akkor nagy-
lelkűségről beszélni, amikor inkább a
jól megérdemelt büntetést kívánnánk
a bűnözőknek? 

Saját lelkünk megerősítése nélkül
nem remélhetjük, hogy a körülöttünk
lévő világ bármiben is változni fog.
Legyen a Szent Negyven Nap idei
célja, hogy saját környezetünkben
megpróbáljuk láthatóvá tenni Isten
országát. Ehhez nem kell más, mint
hogy figyelmesek, toleránsak és

előzékenyek legyünk másokkal. Ne engedjük, hogy az
önzés irányítson minket, és ne engedjük, hogy a gonosz
terjedéséről szóló hírek elvegyék reményünket! A
gonosztól nem kell félni, harcolni kell ellene, hogy a
nagyböjti időszak áldozataira elérkezhessen Húsvét
öröme. 

Válság vagy lehetőség?
Kürnyek Róbert

„A ministránsok, a lektorok, a kommentátorok és a kórus

(szkóla) tagjai valódi liturgikus szolgálatot végeznek. Fela-

datukat tehát azzal az őszinte áhítattal és fegyelmezettséggel

lássák el, amely ehhez a nagy szolgálathoz illik, és amelyet Isten

népe tőlük joggal elvár.” (SC 29)

A
liturgia közreműködői között számos olyan sze-
replőt találunk, akik segítik a liturgikus közösség

vezetőjét és a jelenlévőket az istendicséretben, illetve a
liturgia szép végzésében. Közreműködésükkel nemcsak
a liturgia fényét emelik, hanem kifejezésre juttatják az
Egyház lényegi mivoltát is, melyben minden test-
résznek megvan a maga feladata. A liturgikus szolgála-
tot végző világi hívőknek sajátos szolgálatuknak
megfelelően kell részt venniük a liturgikus cselek-
ményekben, de ami szolgálatukból adódóan rájuk van
bízva, azt hűségesen és áhítattal el is kell végezniük. A
ministránsok, felolvasók, énekesek, lelkipásztori
munkatársak ugyanis nem csupán járulékos szolgálatot
látnak el, hanem szolgálatuk a liturgia szerves része.  
A liturgiában való tevékeny részvétel így különleges 
módon valósul meg azok számára is, akik az egyházi
rend szentségében nem részesültek. Így válik
kézzelfoghatóvá, hogy a liturgia az Egyház egészének
cselekménye. 

Feladatok a liturgiában

Csúcs és Forrás
Kürnyek Róbert
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T erri Schiavo esete 2005-ben állt az érdeklődés középpontjában
világszerte. A 41 éves floridai nő súlyos agykárosodás miatt 15

év óta élt ébrenléti kómában, amikor férje és gondviselője kérésére a
bíróság elrendelte a mesterséges táplálás beszüntetését. Az asszony
szülei a döntést követően mindent megtettek, hogy elrendeljék lányuk
újbóli táplálását, de erőfeszítéseik hiábavalónak bizonyultak. Terri
2005. március 31-én bekövetkezett halála előtt tizenhárom napig
élt táplálék és víz nélkül. Akkoriban egy aprócska dolog nagyon
bosszantott: hogyan nevezheti magát „gondviselőnek” egy olyan személy,
aki a rábízott személy halálát akarja?

Még ugyanebben az évben Ausztráliában hasonló eset történt. Maria Korp egy gyilkossági kísérlet után került
kómába. Az ő esetében nem volt évekig tartó bírósági eljárás. Fél évvel a bűntett után a kirendelt gyámja, miután
egyeztetett az orvosokkal és jogászokkal, a mesterséges táplálás megszüntetése mellett döntött. Ennél az esetnél
is hasonló kérdés merült fel bennem: egy olyan ember, aki valakinek az életéért felelős, hogyan dönthet annak
haláláról?

Idén egy újabb eset váltott ki heves vitákat az eutanáziáról, a „kegyes halálról”. Az olasz Eluana Englaro 1992. ja-
nuár 18-án közúti baleset következtében került kómába. Apja 1999-ben fordult bírósághoz, hogy állítsák le lánya
táplálását. Kérésének 9 évig egyetlen bíróság sem adott helyt, végül 2008-ban a milánói polgári bíróság döntést
hozott a mesterséges táplálás megszüntetéséről. Miután négy nappal korábban leállították táplálását, Eluana 2009.
február 9-én elhunyt. A kérdés most is hasonló: egy apa, aki életet adott lányának, dönthet gyermeke haláláról?
Ezekben az esetekben nem drága gyógykezelések, hanem a táplálás megvonásáról volt szó, tehát a minimális em-
beri gondoskodás megszüntetéséről. Pedig az említett személyeknek semmi másra nem volt szükségük az életben
maradáshoz, csak egy kevés emberi gondoskodásra, amelyet végül megtagadtak tőlük. Ide vezet, ha az ember az
élet és halál urának képzeli magát.

Életünk nem emberek, hanem a gondviselő Isten, az Élet Istene kezében van a legjobb helyen.

Február 3-án ismertették a Vatikánban XVI.
Benedek pápa ez évi nagyböjti üzenetét, melyben
a Szentatya a böjt újraértékelésére és helyes gya-
korlására hív.

Ü zenetében a pápa kiemeli, hogy napjaink gyakor-
latában a böjt veszített lelki értékéből, anyagi

jólétre törekvő kultúránk elsősorban a test javát szolgáló
terápiás módszernek tartja. A böjtölés bizonyára hozzá-
járul a fizikai egészséghez, a hívők számára azonban
mindenekelőtt olyan gyógymód, amely segít kiküszö-
bölni az Isten akaratának elfogadását akadályozó dol-
gokat – hangsúlyozza a Szentatya. XVI. Benedek pápa
szerint a nagyböjt jó alkalom, hogy újra felfedezzük a
bűnbánat gyakorlatának valódi és örök jelentőségét. A
böjt segít, hogy legyőzzük önzésünket és megnyissuk
szívünket Isten és felebarátaink szeretetére; helyes
gyakorlata megerősíti a test és a lélek egységét; az
önként vállalt lemondás segít átélni a rászorulók helyze-
tét is – emeli ki a pápa. A figyelmes magatartás éb-
rentartása végett a Szentatya a nagyböjti időben a
lemondások gyakorlására, Isten Igéjének hallgatására,
imádságra és adakozásra buzdít – írja a Radio Vatikan. 

Élet vagy halál?
Horváth István Sándor

Szentatyánk a böjt jelentőségéről
Magyar Kurír

Eluana Englaro
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Az Egri Szeminárium épületében, az Országos Lelkipásztori
Intézet szervezésében kerültek megrendezésre január 26. és
január 29. között a Lelkipásztori Napok. Az idei esztendő
konferenciájának mottója: „A misztériumok Egyháza” volt. Az
egyik legnépesebb küldöttséget a Szombathelyi Egyházme-
gye papjainak és munkatársaiknak közössége alkotta. A kon-
ferencián rengeteg előadást hallottunk és a kiscsoportos
beszélgetések keretében, személyes tapasztalatokon keresztül
az egész Kárpát-medence katolikus életéről is képet kaptunk.

Lelkipásztori Napok Egerben
Bodorkós Imre / Martinus

Január 31-én, szombaton a Martineum Felnőttképző
Akadémián tartott előadást az egyházmegye hitoktatóinak
Homor Tivadar, a Pannon Egyetem (Győr) tantárgy-pedagó-
gia és etika szaktanára. Előadásában részletesen kifejtette a
pedagógusokat érintő mai nehézségeket, – az orvosi praxis-
hoz hasonlítva – a tüneteket és kezelésük módjait. A pedagó-
giai hatékonyság növelése érdekében pedig széles repertoárt
mutatott fel. 

Hitoktatók továbbképzése
Tompa Viola / Martinus

Régi szép hagyomány él a magyar szalézi tartomány-
ban. Minden év elején, január utolsó szombatján, a sza-
lézi közösség tagjai közül sokan utaznak el Óbudára, a
tartományi ünnepre, hogy
ott közös szentmisével és
ünnepi műsorral emlé-
kezzenek Bosco Szent
Jánosra, a szalézi szerze-
tesrend alapítójára.
Január 31-én délelőtt  fél
11 órakor ünnepi szent-
misével kezdődött a meg-
emlékezés az Óbudai
Művelődési Központban.
Ezzel kezdetét vette a ju-
bileumi esztendő, ugyanis
a rend idén ünnepli fenn-
állásának 150. évfordulóját. Az ünnepi szentmisét Dr.
Paskai László bíboros pontifikálta. A korábbi évek ha-
gyományainak megfelelően a szentmise végén átadásra
került a Don Bosco-díj, amelyet olyan személynek ítél-
nek oda, aki sokat dolgozott a szalézi szellemiség ter-
jesztésében. A díjat idén posztumusz ítélték oda Paskai 

Antalnak – Paskai László testvérének – aki hosszú év-
tizedekig, kitartó, áldozatos munkával segítette a rendet
és népszerűsítette a szalézi sajtótermékeket. Az okle-

velet és a díjat Paskai
László bíboros vette át.
Délután a szalézi oratóri-
umok és nevelési intéz-
mények fiataljai léptek fel
zenés-táncos műsorral. A
szombathelyi oratórium-
ban működő Don Bosco
Néptánccsoport előadása
az idén is nagy sikert ara-
tott.

Február 1-jén az ünnepi
megemlékezés tovább
folytatódott a szombathe-

lyi közösségben. Délelőtt 10 órakor ünnepi szentmisét
tartottak a Szent Kvirin templomban. Délután 3 órától
a fiatalok színes műsorát láthatta a közönség a Don
Bosco Művelődési  Otthonban. A rendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével Dr. Veres András megyéspüspök
is. 

Szalézi ünnep Óbudán és Szombathelyen
Horvátné Simon Katalin / Martinus
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Jeles ünnep a szerzetesrendek életében február 2-a, II. János
Pál pápa Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét egyben az
Istennek szentelt élet napjává tette. Egyházmegyénkben min-
den évben más szerzetes közösség  rendezi meg ilyenkor az
ünnepi találkozót. Idén a jubiláló ferencesek vállalták a
megszervezését, amelyre a zalaegerszegi kolostorban került
sor. Jelen volt Dr. Veres András megyéspüspök és az egy-
házmegye területén élő szerzetes közösségek  – az Annun-
ciáta Nővérek Kongregációja, az Árpádházi Szent Margitról
nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, a Szombathelyi Ferences Rendház, a Za-
laegerszegi Ferences Kolostor, az Isteni Ige Társasága, a Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend, a Premontrei
Kanonokrend Csornai Prépostsága, a Szalézi Szent Ferenc Társaság, a Szociális Testvérek Társasága valamint
a Zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia – mintegy 40 képviselője. Délután fél 5 órától az Assisi kápolnában
hallgatták Reisz Pált, a szombathelyi Szent Ferenc kollégium igazgatóját, aki Szent Ferencről, s karizmájáról tar-
tott előadást. Ezt követően fél 6 órakor ünnepi Vesperás következett a hívőkkel közösen a templomban, majd
6 órakor  kezdődött a püspöki szentmise gyertyák szentelésével, amelyre a templom bejáratánál került sor. Az
ünneplők égő gyertyákkal a kezükben vonultak az oltárhoz. A megyéspüspök prédikációja részben a szerzetesi
élet ajándékáról, a liturgia szépségéről, fontosságáról szólt, méltatva  a bizánci liturgia gazdagságát, hitet formáló
erejét. Szólt a fényről, amelyet mindannyiunknak hordozni kell ebben a világban. A szerzetesek imádkoztak  új
hivatásokért is. Megkapóan felemelő  volt, amikor a felajánlás előtt az Istennek szentelt élet szimbólumaként
égő mécseseket helyeztek el az oltár előtt. A szentmise végén azután mécseseikkel vonultak ki a templomból a
sötét utcán át a kolostorba. Ezzel fejezték ki, hogy kiviszik a világosságot minden ember számára.

II. János Pál pápa 1992-ben rendelte el, hogy február 11-ét,
a Szűzanya lourdes-i jelenésének kezdőnapját egyben, mint
a Betegek Világnapját is ünnepeljük meg.
Az idén XVI. Benedek pápa arra buzdította püspöktársait és
az egyházmegyék híveit, hogy imádkozzanak együtt és
elmélkedjenek a környezetükben megjelenő szenvedésekről.
Ennek a felhívásnak igyekeztünk eleget tenni a Szombathelyi
Székesegyházban is, ahová a Megyéspüspök atya meghívta
az orvosokat, betegápolókat, az egészségügyben dolgozókat

valamint a hívek közösségét is egy közös ünnepi liturgiára.
Dr. Veres András felhívta az egészségügyben dolgozók figyelmét hivatásuk fontosságára, hogy nemcsak a test
gyógyítói, hanem felelősséggel tartoznak a betegek lelki gondozásáért is.
Fontos, hogy az egészségügyi intézmények, „a kórházak, beteg- és öreggondozó intézmények és minden családi otthon,

ahol beteget ápolnak, az újevangelizálás kiváltságos helyei, ahol ügyelni kell arra, hogy a remény hordozójaként szólhasson az

Evangélium. Egyedül Jézus, az isteni Szamaritánus képes arra, hogy a békét és üdvösséget kereső embernek megfelelő választ

adjon legmélyebb vágyaira” (II. János Pál A Betegek 9. Világnapjára). 

Az egészségügyi dolgozóknak tehát nagy a felelősségük, hiszen nekik az irgalmas Jézus szeretetével kell lehajol-
niuk embertársaikhoz nap, mint nap. A betegek érdekében végzett nehéz szolgálatot az Anyaszentegyház a
kétezer éves történelme során mindig támogatta és ezután is támogatni fogja. A Tanítóhivatal napjainkban is
világosan szemünk elé állítja azokat az erkölcsi alapelveket, amelyek iránymutatást adnak a hiteles emberiesség
megéléséhez.
A Betegek Gyógyítója legyen pártfogója és menedéke a betegeknek és a rajtuk segítőknek.

A Betegek Világnapjának ünnepe
Déri Péter

Istennek szentelt élet napja
Bozsér Erzsébet



2009. március ● 7Martinus É L E T K É P E K

A Jánosházi Plébánia Családközösségének meghívására
február 13-án, délután 5 órai kezdettel Dr. Gyürki László
pápai prelátus, nyugalmazott körmendi plébános tartott
előadást Szent Pálról a helyi katolikus iskola tornatermében.
A személyes élmények átadása mellett a nagy tárgyi tudás is
jellemezte az előadást. Mondanivalóját az atya vetített
képekkel illusztrálta, zarándoklatának lelki értelemben így mi
is részeseivé váltunk. 

Dr. Gyürki László előadása
Sík Tamásné / Martinus

A celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola ta-
nulóinak megnövekedett létszáma miatt szükségessé vált az
iskola bővítése. Ez már csak úgy volt megoldható, hogy az
ebédlő fölé egy új szintet építettek. A több mint 12 millió
forintos beruházás eredményeként elkészült új épületrészt
február 17-én Dr. Veres András megyéspüspök úr áldotta
meg. Az ünnepséget az iskola énekkarának és diákjainak kis
műsora tette még szebbé, és emlékezetesebbé. 

Új épület-szárny megáldása
Nagy László / Martinus

A csehimindszenti plébánia újonnan formálódó családkö-
zösségének a története tavaly decemberben kezdődött, ami-
kor a zalaegerszegi családközösségből Marx Gyula és felesége
tanúságtevő beszámolót tartottak a közösség iránt érdek-
lődőknek. A tartalmas és vidám hangulatú este után a jelen-
lévők megállapodtak abban, hogy havonta egy alkalommal
összejönnek a plébánián. Ennek szellemében, február 14-én
már a harmadik találkozónkat tartottuk meg.

Családközösség Csehimindszenten
Süle Márton / Martinus

Február 14-én este 18. alkalommal rendezte meg farsangi
bálját az 51. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat a Don Bosco
Művelődési Házban, amit 3. éve közösen tartanak a Húszon-
túliak Báljával. Mit is jelent ez valójában? Azt, hogy cserké-
szek és szüleik, rokonok, barátok és ismerősök együtt
töltenek egy hangulatos estét a farsangi időben. Nyitótánc-
ként az ifjabb cserkészektől a magyar hagyományoknak
megfelelően a palotást láthattuk. A tombolahúzást követően
egészen hajnalig állt a bál, ropta, ki meddig bírta...

Kálváriás Cserkészbál
Póhrné Horváth Andrea / Martinus



É L E T K É P E K8 ● 2009.március Martinus

Személyes megszólítás, figyelemfelkeltés, bemutatkozás. Ez

volt az alapvető célja a február 15-én délelőtt Zalaegerszegen

szervezett kampánynak. Különösen azokat a híveket szeret-

tük volna személyesen meghívni, akik eddig nem ismerték a

Martinust: jöjjenek, kérdezzenek, lapozzanak bele az újságba,

győződjenek meg róla, tetszik-e.

A kegyetlen hideggel és jeges széllel dacolva önkéntesek

lelkes csapata várta vasárnap délelőtt a város templomaiból

kifelé igyekvő embereket. Nem kellett csalódniuk: sokan

érdeklődtek, olvastak bele helyben a lapba, vásárolták meg és vitték haza magukkal, vagy iratkoztak fel, hogy

ezentúl minden hónapban hozzájuthassanak.

Az érdeklődők több mint fele először vette kezébe a Martinust, néhányan kellemes meglepetésüknek adtak

hangot, amikor azt látták, hogy az újság valóban nemcsak nekünk, de rólunk is szól. Milyen jó dolog híreket,

beszámolókat olvasni egyházmegyénkben zajló programokról – amiken lehet, hogy magunk is részt vettünk –,

vagy a programajánlót böngészve elgondolkodni, a jövő hónapban hogy alakítsuk a család programját!

Az eredmények és tanulságok mérlegelése még zajlik, de az érdeklődők és vásárlók számából az már most is

világosan látszik, hogy nem volt eredménytelen az akció. Bízunk benne, hogy sikerült eljuttatni a Martinus hírét

azokhoz a zalaegerszegi hívekhez is, akik figyelmét a templomi hirdetésben vagy a plébániai hírlevélben nép-

szerűsített lap eddig elkerülte. Jó olvasást kívánunk mindenkinek, reméljük, hogy tetszik az újság! 

Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura!
Lelkem vágyakozva eped az Úr udvaraiba; lelkem és testem sóvárog
az élő Isten után. 
A veréb is otthont talál magának, s a fecske fészket, 
hogy kicsinyeit oda rejthesse, oltáraidnál, Seregek Ura, Istenem és
királyom!
Boldogok, akik házadban laknak, téged örökké magasztalnak. 
Zsolt 84,2-5

N agy örömmel értesítjük minden kedves egyházmegyénkben élő testvérünket, hogy  2008. december 22-

én néhány lelkes hívő létrehozta a Szombathelyi Székesegyházért Közhasznú Alapítványt, Dr. Veres

András megyéspüspök és Miszori Zoltán esperesplébános támogatásával. 

Az Alapítvány elsődleges célja, hogy támogatókat találjon a Szombathelyi Székesegyház, valamint a Szombathelyi

Főplébánia és környezete műemlékvédelmére, különös tekintettel azok karbantartására és restaurálására.

További feladatának tekinti az Alapítvány a Főplébánia keretei között működő Karitász csoport támogatását is,

amely a rászorulóknak, a szociálisan hátrányos helyzetűeknek nyújt segítő kezet.

Köszönettel és hálával veszünk minden támogatást, adományt mindazon hívő társunktól, aki szívén viseli Székes-

egyházunk jövőjét, s magáénak érzi a felhívást, hogy tegyünk együtt Egyházmegyénk Székesegyházáért!

Pénzbeli adományokat a 17600042-00256490-00200004 bankszámlaszámra lehet eljuttatni.

Együtt a Székesegyházért
Szombathelyi Székesegyházért Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 

Bemutatkozott a Martinus
Marx Anna

Megyéspüspök atya szeretettel hívja és várja a Kedves Híveket 

a már hagyománnyá vált május 1-jei Egyházmegyei Zarándoklatra. 

Az idén Győrbe, a Könnyező Szűzanya kegyhelyére zarándokolunk el. 

Bővebb információ a plébániákon kérhető.



A szombathelyi Sarlós Boldogasszony Főplébánia
Salamon Viktória, Sélley Judit

E
gyházmegyénket 1777-ben Mária Terézia három
szomszédos egyházmegye területi rendezése nyo-

mán hozta létre. Püspöki székhelye – az addig is már hi-
teleshelynek számító, de valójában kis lélekszámú
mezőváros – Szombathely lett. A városnak nagyméretű

temploma nem volt. A város legmagasabb pontján egy
várkápolna állt. Szily János püspök az egyházmegye
működésének megszervezése mellett az építkezésekre is
nagy gondot fordított. Ennek ragyogó példája a várká-
polna helyén felépült Székesegyház. A Székesegyházat
a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték. A kor
híres festőművészei – pl. Anton Maulberts – dolgoztak
a Székesegyház belső díszítésén. 

A II. világháború idején, 1945. március 4-én a barokk
Székesegyházat súlyos bombatámadás érte. A teljes fel-
újítás több évtizedig tartott. A felújított Székesegyházat
2004-ben szentelte újra Dr. Konkoly István megyés-
püspök.

A Székesegyház az egyházmegye templomainak „anyja
és feje”, a megyéspüspök temploma.  Itt zajlanak az egész
egyházmegyét érintő liturgikus ünnepségek. Kiemel-
kedik közülük a nagycsütörtöki olajszentelési szentmise,

a pap- és diakónusszentelés, valamint a Szent Márton
püspök tiszteletére tartott ünnepi liturgia.  

A Székesegyházban tartjuk meg a város két fogadalmi
ünnepét: az 1711-es pestisjárvány elmúlásának emlékére
a Szent Fábián és Sebestyén, valamint az 1713-as nagy
tűzvészre emlékeztető Szent Flórián fogadalmi ünnepet.

A Székesegyházi Főplébánia híveinek száma a 2007.
márciusában a Székesegyházhoz került Szent Norbert
Lelkészséggel együtt több mint húszezer fő. A lelkipász-
tori munkát Miszori Zoltán  esperesplébános mellett Mi-
kolás Attila káplán és Kónya László nyugdíjas kisegítő
lelkész látja el világi munkatársak segítségével.

A plébános atya és a képviselőtestület nagyon fontos-
nak tartja, hogy a plébánia legyen a különböző közös-
ségek otthona. A plébánián imacsoportok, házas csopor-
tok, felnőtt fiatalok csoportja, valamint középiskolások
csoportja, nyugdíjas csoport és rózsafüzér társulat mű-
ködik. A Főplébánia minden évben meghirdeti az ún.
Szentlélek Szemináriumot, amely a résztvevőket ke-
resztény életük megújulásában segíti. A Székesegyházi
Főplébánia területéhez tartozó öt általános iskolában hat
hitoktató végzi a hitoktatás munkáját. Az elsőáldozó
gyermekek felkészítésével párhuzamosan a szüleiket
előadásokkal, találkozókkal igyekeznek ráhangolni az
ünnep tartalmára. A Székesegyház Karitász csoportja ré-
gi múltra tekint vissza. Megalakulásuk óta hangsúlyt fek-
tetnek a szegényekkel és magukra maradt idősekkel való
törődésre. Jelenleg főképpen a rászoruló családokkal,
gyermekekkel foglalkoznak. A Székesegyház híveinek
lelki gazdagodása és a szentségi Üdvözítő iránti tisztelet
kifejezéseképpen  gyakran tartanak szentségimádást és
bekapcsolódnak a 24 órás szentségimádásokba is. Két-
hetente szombatonként az esti szentmisén a Főplébánia
nemrég alakult zenekara kíséri a liturgiát. 2008. szeptem-
berétől a plébánián felnőttek beavató szentségekre
előkészítő katekumenátusa indult. A plébános atya és
segítői hetente találkoznak a katolikus hitünk iránt ér-
deklődőkkel. 

Az egyházközségi életről a Főplébániai Értesítő a
híveknek és az érdeklődőknek 1989 óta számol be. Az
őszi értesítő bevezetőjének sorai ma is aktuális gondo-
latokat közölnek és a jövőre is mutatóak: 
„Zarándok úton vagyunk mindannyian. Mivel Isten szerető
Atyánk, nem engedi, hogy tétlenkedjünk, ellustuljunk, hanem ko-
moly elvárást támaszt velünk szemben. Általunk akarja gazdagí-
tani, szebbé formálni a világot. Kemény munka a tanulás, a
munkahelyen való helytállás, a hivatás megélése. Mindez külső és
belső rendezettséget, komolyságot kíván tőlünk. Mindehhez Isten
kellő erőt is ad. Kérjük a Szentlélek segítségét.”

2009. március ● 9Martinus É L E T K É P E K



L E L K I S É G

Keresztút Szent Pál-évben
Bodorkós Imre

1. állomás: Jézust halálra ítélik

„A bűntől megszabadulva az igazság szolgái lettetek”
(Róm 6,18).
Krisztus mindhalálig tartó engedelmessége, a
megváltás ajándéka érdemtelenségünk ellenére
felemelt bennünket. A Mester ránk tekintve
alázatosan áll a földi hatalmasság előtt, hogy az
igazságtalan ítéletet elfogadva, igazzá tegyen
minket.
Szent Pál, az újszövetség prófétája, könyörögj érettünk!

2. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

„Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője
vagyok” (1Kor 11,1).
Az Üdvözítő engedelmesen indul a megváltás
áldozatának bemutatására. Ezen az úton követi
Szent Pál is, aki mindannyiunkat bátorít és buz-
dít arra, hogy az élet nehézségeit, megpróbál-
tatásait elfogadva keressük Isten akaratának
teljesedését egyéni életünkben és közössége-
inkben.
Szent Pál, Jézus Krisztus képe, könyörögj érettünk!

3. állomás: Jézus először esik el a kereszttel

„Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek,
ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt
és feltámadt” (2Kor 5,15).
Az Úr az önfeláldozás minden korban aktuális
példáját tárja elénk. Nemcsak beszél az önzet-
lenségről, hanem értünk meghal és győzedel-
meskedik a világ felett. Az ő erejével halad útján
az apostol, és a nehézségek ellenére remény-
kedve jár Krisztus küldöttjeként.
Szent Pál, a Bárány követőinek koronája, könyörögj
érettünk!

4. állomás: Jézus találkozik édesanyjával

„Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisz-
tusban, Krisztust öltöttétek magatokra” (Gal 3,27).
Krisztust magunkra ölteni: nem egy egyszeri fe-
ladat, hanem az egész földi élet tanúságtételének
állandó mozgatója. A fájdalmas Anya részesedik
Fia szenvedésében, ő is igent mond Istennek.
Az apostol mind szavaiban, mind nehézségei-
nek elviselésében, szeretete továbbadásában

Krisztus életének titkaiban részesíti tanításának
befogadóit.
Szent Pál, akit a kegyelem fénybe öltöztetett, könyörögj
érettünk!

5. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak

vinni a keresztet

„Éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok,
teljes alázatban, szelídségben és türelemben” (Ef  4,1b-
2a).
Hivatásunk az Úr nyomában járni, képességein-
ket az ő művének szolgálatába állítani. Minden
helyzetben a kegyelem megvilágosító erejével fel
akarjuk ismerni, hogyan és mit kell tennünk
Krisztus ügyéért. Figyelmes lelkületet kérünk az
Úrtól, hogy Cirenei Simonhoz hasonlóan köze-
lében lehessünk.
Szent Pál, akinek dicsősége a kereszt, könyörögj éret-
tünk!

6. állomás: Veronika kendőjét nyújtja Jézus-

nak

„Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágy-
ból! Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa
magánál kiválóbbnak” (Fil 2,3).
Az apostol a helyes önértékelést, a helyes látás-
módot tanítja nekünk. Tetteinket Isten dicső-
ségének kell mozgatnia, értékeinket neki kell
megköszönni. A jutalom nagy érte: Krisztus ar-
cát szemlélhetjük, és ennek az arcnak a fényét
adhatjuk tovább.
Szent Pál, Jézus Krisztus képe, könyörögj érettünk!

7. állomás: Jézus másodszor esik el a

kereszttel

„Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek
föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének kép-
mására a teljes megismerésig” (Kol 3,9b-10).
A megújulásra hív, a bűn állapotából való újbóli
felkelésre ösztönöz ismételt elesésével és ke-
resztútjának folytatásával az Úr. Bátorítást és
reményt kapunk tőle: a jó megtételéről, eléré-
séről soha ne mondjunk le!
Szent Pál, aki gyöngeségeiben is erős, könyörögj éret-
tünk!

Bevezetés

Urunk Jézus! Apostolod, Szent Pál példája által akarunk követni keresztutadon. Az ő emlékének szentelt évben
is a megújulás útját akarjuk járni. Életének üzenete, igehirdetése, tanúságtétele nagy kincs a ma élő keresztények
számára. Bátorít bennünket a rómaiakhoz írt levélének üzenete: „Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor
halt meg a bűnösökért, noha az igazért is alig hal meg valaki, legföljebb a jó emberért vállalják a halált. Isten azonban azzal tesz
tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk” (Róm 5,6-8).
Szent Pál apostol, akinek dicsősége a kereszt, könyörögj érettünk!
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8. állomás: Jeruzsálem asszonyai siratják

Jézust

„Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző
életet élnetek; éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbb-
re” (1Tessz 4, 1b).
A Mester követésében nemcsak külsőleg aka-
runk előre haladni, hanem a szív megtérése által
akarunk elköteleződni. A keresztet hordozó Jé-
zus a szív szándékából forrásozó tetteket akarja
látni életünkben.
Szent Pál, Krisztus dicsősége és dicsérete, könyörögj éret-
tünk!

9. állomás: Jézus harmadszor esik el a

kereszttel

„Az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a
Lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hit által
megváltást nyerjetek” (2 Tessz 2,13b).
Az Úr erejének utolsó tartalékait sem kíméli.
Mindent megtesz, hogy küldetését teljesítse,
kiengeszteljen minket Istennel. Pál apostolt és
minden hívőt arra vezet példamutatásával, hogy
minden jó képességükkel szolgáljuk az üdvösség
kibontakozását.
Szent Pál, alázatos és nagylelkű apostol, könyörögj éret-
tünk!

10. állomás: Jézust megfosztják ruháitól

„Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy üdvözítse a
bűnösöket, s közöttük én vagyok az első” (1Tim 1,15).
Az Üdvözítő szenvedésének útján rádöbbenünk
arra, hogy e végtelen értékű áldozatra milyen
nagy szükség volt. Pál apostol küldetése és a mi
keresztény hivatásunk szerinti élet alapja, hogy
Krisztus szenvedése ad erőt mindenkinek min-
den élethelyzetben.
Szent Pál, az újszövetség prófétája, könyörögj érettünk!

11. állomás: Jézust keresztre szegezik

„Krisztus legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az
életet és a halhatatlanságot az evangéliummal” (2Tim
1,10).
Az Úr a látszólagos vereséget is vállalja, sze-
retetének nagylelkűsége keresztre szegezésében
különösen megnyilvánul előttünk. Ez a tette
mégis a győzelem forrása lesz, amely által Pál

győzött és mi is győzhetünk.
Szent Pál, akinek dicsősége a kereszt, könyörögj éret-
tünk!

12. állomás: Jézus meghal a kereszten

„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely
Krisztus Jézusban volt. Ő mint Isten, az Istennel való
egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez
föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát,
szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez.
Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta
magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a
kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet
adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus
nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön
és az alvilágban, minden nyelv hirdesse az Atyaisten
dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr” (Fil 2, 6).

13. állomás: Jézust leveszik a keresztről

„Krisztus önmagát adta értünk, hogy minden
gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben
buzgólkodó, választott népévé tegyen” (Tit 2,14).
A kereszt alatt Fiát ölében tartó fájdalmas anya
képe mélyen megrendíti a jóakaratú embert. E
kép üzenetében azonban a részvét mellett hála
is megfogalmazódik bennünk, mert kegyelmet
kaptunk a keresztáldozat által. Krisztus tette a
megtisztulást, a megváltás ajándékát, a kiválasz-
tottság tudatát adta Pálnak és adja nekünk is.
Szent Pál, a halálban életre szökellő forrás, könyörögj
érettünk!

14. állomás: Jézust sírba helyezik

„A hitben való közösség legyen benned hatékony mind-
annak a jónak felismerésére, amit Krisztusért kapta-
tok” (Filem 6).
A sír csak három napig rejti magába Krisztust.
Legyőzi a halált és újjáteremti az életet. A hit
ajándéka rádöbbentette Pált arra, hogy milyen
hatalmas a megváltás ajándéka. A halált legyőző
Krisztus napjainkban is arra hív minden ke-
resztényt, aki az ő követeként él a földön, hogy
a keresztáldozat által kapott jót felismerjük és
hirdessük.
Szent Pál, a Bárány követőinek koronája, könyörögj
érettünk!

Befejezés

Urunk, Jézus Krisztus! Te Szent Pált választottad arra, hogy a földi családodat
üldöző emberből a te örömhíred hirdetője legyen. Ő a te tanításodat lángoló
hittel hirdette, védte, és hűségét vértanúsággal pecsételte meg.
Szent Pál imádkozzál érettünk, a tiszteletedre szentelt évben, hogy e keresztúti
ájtatosságot az Úr fogadja el tőlünk neve dicsőségére, lelkünk megszentelésére.
Eszközöld ki a kegyelmet, hogy hitünk tanítását jól megismerjük, és szerinte
élve az örök dicsőség koronáját elnyerjük. 
Szent Pál, Krisztus feltámadásának hirdetője, könyörögj érettünk!
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Vicces mondások

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki,
mint amelyik nincs áram alatt. Csak más a
fogása…

* * *
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy meget-
tük az utolsó kannibált!

* * *
Mindenütt jó, de mindig elzavarnak.

* * *
Most már tudom, mennyi fogkrém fér bele
egy tubusba. Majdnem három méter.

* * *
Még nincs teljesen kész, de már majdnem
elkezdtük!

* * *
A nagyotmondás ellen a nagyothallás az
egyetlen védelem.

* * *
Drága szüleim, küldjetek 10.000 Ft-ot, hogy
megnyugodjak, nincsenek anyagi gondjaitok.

* * *
Ha a fekete doboz olyan anyagból van, ami
mindent kibír, akkor miért nem csinálják
abból az egész repülőt?

* * *
Kérek egy türelemjátékot! DE MINT A VIL-
LÁM!!!

* * *
Az életem egy film, amelynek nem túl jó a sze-
reposztása és ráadásul a sztoriját sem értem.

2008 nyarán, az egri magyar Sydney-t követően megalakult a becsehelyi plébá-
nia ifjúsági csoportja. A kezdeti 12 apostol száma megnőtt; a gimnazista és
egyetemista fiatalok Kirner Zoltán atya szárnyai alatt tanulgatnak a szentek
példáján keresztény hivatásról, házasságról, családról, s elsősorban a
közösségi életről, az egymás iránti szeretetről. (Németh Júlia)

E
gyházmegyénk fiataljait várjuk lelki nagyböjti előkészület-
re 2009. március 20-22. között. A program péntek este 18

órakor kezdődik és a vasárnapi szentmisével, valamint ebéddel
zárul a Martineum Felnőttképző Akadémián. A lelkigyakorlatot
a Székesfehérvári Egyházmegye ifjúsági referense, Tornyai
Gábor atya vezeti. Érdekes előadásokkal, rendhagyó keresztúttal,
egész éjszakás szentségimádással, filmvetítéssel várunk minden
érdeklődőt. Jelentkezni március 13-ig lehet a plébániákon vagy
az ifjúsági irodában a 94/514-355-ös telefonszámon, vagy a
pados@martineum.hu e-mail címen. Alsó korhatár: 14 év,
részvételi díj: 2 000 Ft/fő/hétvége. 

Nagyböjti ifjúsági lelkigyarkolat

kifestő
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F
ontos és jó hírt olvastam nemrégiben. A Német

Ministránsszövetség (ott ilyen is van!) közölte,

hogy az elmúlt öt évben ismét 30 000-rel növekedett a

német ministránsok száma. Most már kereken négy-

százezer fiú és lány végez rendszeres oltárszolgálatot

Németországban. Sőt, ez a növekedés évek óta tart.

Miközben a különféle gyermek- és ifjúsági mozgal-

mak veszítettek népszerűségükből, a szentmiséken ke-

resztül az egyházközség életébe kapcsoló ministránsélet

egyre népszerűbb. A ministránscsoportok képzése, kö-

zösségi élete így a liturgikus év ritmusában nemcsak el-

méleti hitoktatást, hanem életre nevelést is jelent. 

De hogy állunk ezzel mi, itt, Kemenesalján? A mi-

nistránsok számát egy-egy

szentmisén elsősorban termé-

szetesen az határozza meg,

hogy mekkora az ottani kato-

likus közösség létszáma, hi-

szen annak arányában vannak

gyerekek, köztük templomba

járó gyerekek, és azon belül

ministránsok is. Sok az apró

falu mifelénk, ahonnan a gye-

rekek egy központi helyen

lévő vagy városi iskolába jár-

nak. Ott vesznek részt a hitok-

tatásban, illetve más egyéb foglalkozásokon is, ami után

sokszor későn érnek haza, s így a hétköznapi szent-

miséken, amelyeket főleg télen korábban (du. 4, 5 óra

tájban) kell tartani egyszerűen azért sem tudnak részt

venni, mert addigra nem érnek haza. Persze van kivétel

is. Ezzel szemben a vasárnapi szentmiséken természete-

sen mindig vannak ministránsok, néha még pótszéket

is kell betenni nekik a szentélybe. Plébániánk két közsé-

gében Advent elején kezdtük el a ministráns-pontgyűjtő

versenyt, amelybe a felolvasók is bekapcsolódtak. A va-

sárnapi szentmisén való ministrálás: 2 pont; a hétköz-

napi: 4 pont; a felolvasás: +2 pont; a zsoltár-éneklés:

+2 pont; a gyászmisén és temetésen való ministrálás: 8

pont. 25 pontonként kisebb-nagyobb „nyereményeink”

vannak, egészen a 100 pontig, mellyel az illető „főmi-

nistránssá” válik. Istennek hála, hogy amióta lányok is

ministrálnak, nálunk nem igazolódott az az aggodalom,

hogy a fiúk elmaradnának az oltártól. Ez inkább egy jó-

tékony versengést szült közöttük. 

Jómagam hálával emlékszem vissza 1995 nyarára,

amikor egy busznyi társunkkal együtt, másodikos gim-

nazistaként én is részt vehettem a római nemzetközi mi-

nistránstalálkozón. Mára 11-en lettünk papok. Soha

nem felejtem el II. János Pál pápa szavait, aki nagyon

szép gondolatokat mondott a ministránsélet fontos-

ságáról a papi és szerzetesi, szerzetesnői hivatás ébresz-

tése szempontjából. 

Ugyanakkor ma már úgy látom, hogy természetesen

nemcsak egyházi hivatások ébresztésére alkalmas a mi-

nistránsszolgálat, hanem általában a keresztény életre

nevelés fontos területe. Az egyházközségeknek, egyház-

megyének nemcsak a számukat érdemes figyelembe

venni, de építeni lehet rájuk, személyes megbecsülésben

részesíteni őket. Hiszen minden bizonnyal őket fogják

majd később az egyházköz-

ségek képviselőivé választani,

ők lesznek a jövendő tisztség-

viselők, de mindenekelőtt

példás édesapák és édes-

anyák... Február végén elkez-

dődött a Nagyböjt, amely a

ministránsok számára az egyik

legtöbb szolgálatot igénylő

időszak. Pénteki keresztutak,

lelki   programok, az olajszen-

telési szentmisén való részvé-

tel a Székesegyházban, próbák

a nagyheti szertartásokra stb. A nagyböjt egyik lényege:

felkészülés Húsvét ünnepére. Ehhez a készülethez hoz-

zátartozik a csend, a visszafogottság. Nem rendezünk

hangos mulatságokat, nem megyünk színházba, mozi-

ba. De ezt nem azért tesszük, mert sanyargatni akarjuk

magunkat, hanem azért, hogy az időnket jobban Isten

ügyére fordítsuk. Fontos eleme ennek az időszaknak a

bűnbánat. Erre különösen napjainkban van szükség,

hiszen egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy az embe-

reknek már semmi sem szent, semmi sem érték. A bűn-

bánat jelenti azt is, hogy jobban megismerem magamat.

Látom értékeimet, amelyeket szeretnék továbbfej-

leszteni, de látom hibáimat is, amelyektől szeretnék

megszabadulni. De lehetne a Nagyböjt egy nagyszerű

lehetőség arra is, hogy versenyre keljünk: hány minist-

ráns is van egyházközségünkben, egyházmegyénkben,

Magyarországon?

Mutassuk meg, mutassátok meg, kedves ministránsok,

hogy mind többeteknek fontos a templom, a Jézussal

való találkozás az oltárnál, aki nagyon vár benneteket

minden szentmisére! 

Hány ministráns van nálunk?
Nagyböjti ministráns gondolatok Kemenesaljáról

Inzsöl Richárd
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Hozzávalók: 4 dkg vaj, 2 evőkanál liszt, 1 fej fokhagyma,  1 csokor snid-
ling,  3 dl zöldségleves, 1,5 dl tejszín, 2 zsemle, fél dl olívaolaj, őrölt
bors, só 

Elkészítés: Az olvasztott vajban futtassuk meg a lisztet, majd
dobjuk bele az összezúzott fokhagymát. Öntsük fel a zöldségleves-

sel, és forraljuk fel. A tejszínt öntsük egy bögrébe, keverjünk hozzá
egy kevés forró levest, ezzel sűrítsük be. Sózzuk, borsozzuk, amikor
felforrt, turmixoljuk össze, és szórjuk bele az apróra vágott snidlinget,

de már ne főzzük tovább. A zsemlét vágjuk kisebb kockákra, és pirítsuk meg az
olívaolajban. Tálaláskor szórjuk meg a kimert forró leves tetejét a pirított zsemlekoc-
kával.

Hozzávalók: 4-5 db közepes krumpli, 1 közepes méretű vöröshagyma, fagyasz-
tott zöldségkeverék, gomba, 1 db hegyes erőspaprika (ezt ki is hagyhatjuk),

fűszerpaprika, só, bors és ami még nekünk tetszik…
Elkészítés: Megtisztítjuk, apróra vágjuk a hagymát illetve a hegyes
erőspaprikát, majd megpirítjuk olívaolajon. Hozzáadjuk a kisebb

kockákra vágott krumplit, sózzuk, fűszerpaprikával megszórjuk (ha
van otthon házi paprikalekvár, az még jobb), és addig pároljuk, amíg a krumpli

már nem nyers, de még nem is főtt meg teljesen. Ekkor hozzáadjuk a zöldségkeveréket és ezzel addig főzzük
tovább, amíg a zöldségek megpuhulnak. A legvégén adunk hozzá néhány szem gombát, persze azt is darabolva.

Snidlinges fokhagymakrémleves

A
római katolikus egyház előírásai szerint a temp-
lomokban az oltárt nagyböjti lepellel szokás

letakarni, amely legtöbbször a ke-
resztre feszített Jézust ábrázolja - ez
is a bűnbánati időre emlékeztet. A
szent negyven nap alatt a liturgia
színe a lila. A szentmisén nem
hangzik el a Dicsőség, a kántor nem
énekel alleluját. Nagycsütörtökön
„a harangok Rómába mennek”, és or-
gona-zene sincs a szertartásokon,
egészen Húsvét vigíliájáig.

A múlt század végén még igen sok
vidéken szokásban volt, hogy a
zsíros edényeket hamvazószerdán
elmosták, s csak húsvétkor vették
elő azokat. Húst és zsíros ételt nem
ettek, külön edényben, olajjal vagy
vajjal főztek. Elterjedt étel volt a korpából készült sa-
vanyú leves.

Erdélyben többfelé emlegetik még a legidősebb em-
berek a negyvenelést, ami abból állt, hogy aki tartotta,

az csak egyszer evett napjában.
Hamvazószerda volt az úgynevezett
böjtfogadó. Fogadott böjtnapot
tarthatott egy egész falu egykori tűz-
vész, jégverés, döghalál, marhavész,
pestis, vagy tömegszerencsétlenség
emlékére azért, hogy az meg ne is-
métlődjék. Tudunk azonban egyéni
fogadott böjtről is, amelyet valami-
lyen különös cél elérése érdekében
fogadtak, például: egy beteg család-
tag gyógyulásáért, haldokló szép
haláláért; gyermekáldásért; jó fér-
jért.

Természetesen nem hiányzott
ebben az időszakban sem az időjós-

lás. Eszerint a böjti szelek szárítottak, és a tavasz hangu-
latát hozták.

Nagyböjti érdekességek innen-onnan
Pezenhófer Brigitta

Zöldséges krumplipaprikás
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A kortárs magyar filmkínálatban bizony nagyon
kevés a metszően őszinte, visszafogott, mégis in-

tenzív gondolatiságot sugárzó film. Mispál Attila 2005-
ben bemutatott, és DVD formájában nemrég
forgalomban került A fény ösvényei című mozija nem
szórakoztatni akar, hanem rádöbbenteni.

Egy modell, aki felszínesen csillogó álca-élete mögött
reszket a sivár magánytól. Baleset történik vele, elveszíti
legfőbb munkaeszközét: szépségét, ám megtalál valami
olyasmit, amiben addig nem is reménykedett. Egy öt-
vösmester, kinek szemevilága fokozatosan kihuny,
miközben benső látása az utolsó, megrendelésre
készülő főművel párhuzamosan nyílik fel egy másik
valóságra. Két történet, két példázat, egy tanulság. A
forgatókönyv finoman csavaros, a gyönyörű képi világ
sajátosan meditatív, a történet jelképekben beszélő, az
alakítások alázatosságukban megkapóak.

Mispál Attila filmje szokatlan szellemi tisztességgel
elmesélt történet keresésről, veszteségről, rátalálásról –

életünk nem sejtett fordulópontjairól szól.
Mindannyian beleragadunk a bűnbe, egy
láthatatlan, szerető Erő titkos utakon mégis

üdvösségünk felé vezet bennünket.

A fény ösvényei / Rendező: Mispál Attila / Szereplők: Cseh
Anna Mária, Cserhalmi György, Kovács Lajos, Soós Attila, Törő-
csik Mari / Idő: 90 perc / Felirat: angol, francia, magyar hal-
láskárosult / Kiadó: Eurofilm Stúdió, 2005 / Extrák: Prágai
utazás – Portréfilm Cserhalmi Györgyről, Szakmai életrajz – Mis-
pál Attila, Ajánló

Filmajánló – A fény ösvényei
Paksa Balázs

március 17. (kedd)

március 19. (csütörtök)

március 20-22. (péntek-vasárnap)

március 21. (szombat)

március 24. (kedd)

március 29. (vasárnap)

április 2. (csütörtök)

április 3-4. (péntek-szombat)

április 4. (szombat)

április 9. (csütörtök)

április 10. (péntek)

április 11. (szombat)

április 12. (vasárnap)

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

18 óra, KÉSZ Szombathelyi Csoport - Dr. Vladár Gábor: „Házasság, válás, nőtlen-
ség Pál apostol gondolkodásában” című előadása (Szombathely, Premontrei Rendi
Szent Norbert Gimnázium díszterme)
19 óra, Taizéi imaóra (Szombathely, Szent István király-templom)
Nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat - Szent Pál nyomán (Szombathely, Martineum)
Karitász önkéntesek képzése (Szombathely, Martineum)
18 óra, KÉSZ Körmendi Csoport - Merkli Ferenc: „Szent Pál etikája” című
előadása (Körmend, Polgármesteri Hivatal nagyterme)
14.30 óra, Dr. Veres András megyéspüspök: „... meg kell nyomni a vészcsengőt. –
Egyház és Állam kapcsolata napjainkban” című előadása (Szentpéterfa, Szent István
király-kápolna)
6.45 óra, Püspöki szentmise II. János Pál pápa halálának 4. évfordulóján (Szom-
bathely, Székesegyház)
Karitász önkéntesek képzése (Szombathely, Martineum)
17.15 óra, Nagyböjti lelkigyakorlat (Körmend, Szent Erzsébet-templom)
14 óra, Katolikus iskolák pedagógusainak képzése (Szombathely, Martineum)
10 óra, Olajszentelési szentmise (Szombathely, Székesegyház)
19 óra, Püspöki szentmise az utolsó vacsora emlékére (Szombathely, Székesegy-
ház)
8 óra, Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret (Szombathely, Székesegyház)
15 óra, Püspöki liturgia Urunk halálának emlékére (Szombathely, Székesegyház)
20 óra, Szombathely város keresztútja (Szombathely)
8 óra, Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret (Szombathely, Székesegyház)
20 óra, Húsvéti vigília (Szombathely, Székesegyház)
10 óra, Püspöki szentmise Urunk feltámadásának ünnepén (Szombathely, Szé-
kesegyház)




