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Élet-Forrás magazinműsor
Kürnyek Róbert

E gyházmegyénk januártól önálló műsorral van je-
len a televízióban. A Szombathelyi Egyházmegye

és a Szombathelyi Televízió havonta jelentkező 25 per-
ces katolikus magazinjának címe Élet-Forrás. A műsort
szerkesztőségünk állítja össze és szerkeszti, míg a tech-
nikai megvalósítás a Szombathelyi Televízió feladata.

Havilapunkhoz hasonlóan a televíziós program is a
katolikus családok magazinja szeretne lenni. A műsor-
ban egyaránt megtalálhatók az elmúlt havi ese-
ményekről szóló beszámolók, beszélgetések,
programajánlók, sőt rejtvény is. 

A műsor jelenleg a Szombathelyi Televízióban látható
minden hónap utolsó szerdáján 19 órától. A Televízió
a műsort az aktuális hónap során folyamatosan ismétli.
Már folynak a tárgyalások Vas és Zala megyék városi
televízióival az adás átvételéről, így hamarosan az Egy-
házmegye nagy részén látható lesz az Élet-Forrás. 

A korábbi adások megtekinthetők a Szombathelyi
Televízió honlapján (www.sztv.hu) az Archívum menü-
pontban. 

Továbbra is számítunk tehát hűségükre, mind a temp-
lomi újságos standoknál, mind pedig a televízió
képernyői előtt!
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Vígság töltse el az Egyházat...
Dr. Veres András

T
alán semmire sem vágyódunk annyira az életben, mint az örömre. Most, húsvét ünnepén, spontán módon
feltör belőlünk a megváltottság öröme. Ezt az ujjongó örömöt szeretnénk megosztani minden embertár-

sunkkal. A közös ünneplésben keresztény testvéreinkkel, a tanúságtétellel pedig a nemhívőkkel, vagy kereső em-
bertársainkkal. Szeretnénk, ha mindenki tudomást szerezne arról, hogy Krisztus legyőzte a bűnt, megtörte a
gonosz hatalmát, sőt legyőzte a halált is, s benne mi is feltámadtunk. 

A húsvéti liturgia imádságai tele vannak az ujjongás és az örvendezés érzésével. Azokban ébrednek fel ezek az
érzések, akik megértették: immár ha Krisztussal meghalunk a bűnnek, vele együtt fel is támadunk. A bűn szolga-
sága örömtelenséget szül. Krisztus
megváltó halála és feltámadása azon-
ban visszaadja örömünket, reményün-
ket és életkedvünket. Jézus Krisztus
feltámadása által valami egészen új
kezdődött el a világban, s bennünk is
(vö. Iz 43,19).

Ahogy a tavasz első virágai a csípős,
hűvös reggelek ellenére is már a nyár-
ról üzennek, úgy Jézus feltámadása is
Isten eljövendő országáról és a mi
feltámadásunkról ad hírt. Óh, Tavasz,
óh Húsvét, / Emberek ősi biztatója, / Csak
azt szórd szét köztünk: / Állandó a tavaszi
óra / S ilyen marad (Ady: A szép Húsvét).
Ez az örök és maradandó húsvéti üze-
net ad erőt az embernek arra, hogy minden ellenkező tapasztalat ellenére se szűnjön meg remélni a szeretet, az
igazság, az erények győzelmében. Ezért nem szűnünk meg remélni népünk erkölcsi feltámadásában sem. A Krisz-
tusban való feltámadás, erkölcseink, emberi kapcsolataink, de legfőképpen az Istennel való közösségünk
megújításában van, amely kezdete minden más megújulásnak. Országunknak, de Európának is vissza kell térnie
Istenhez, akkor remélhetünk az újjászületésben, a feltámadásban.

Az apostoli Egyházban, amikor Júdás helyett másik apostolt választottak, lényeges szempont volt, hogy olyan
legyen, aki maga is tanúja a feltámadásnak. Ez azt mutatja, hogy számukra a legdöntőbb feladat az volt, hogy
Krisztus feltámadásáról tanúskodjanak. Nem lehet ez másképpen ma sem. Vagyis valljuk meg szóval, hogy hisszük
a test feltámadását és az örök életet, de ezt erkölcsi életünkkel is tanúsítsuk. Mert ilyen istenfiúságot vár tőlünk az
Atya. Embernek lenni! / Csak-embernek, semmi egyébnek, / De annak egésznek, épnek, / Föld-szülte földnek / És Isten-
lehelte szépnek (Sík Sándor: Ember)!

A keresztségben már örök életre születtünk, éljünk is ennek jegyében, legyünk ennek az örömnek a hírnökei.
Mindent meg kell tennünk azért, hogy a feltámadás örömhíre minden emberhez eljusson, és érezze meg az egész
nagy világ: már tovatűnt a bűnnek árnya! És vígság töltse el szent anyánkat, az Egyházat, hogy ilyen fényesség ragyog benne,
visszahangozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten házát (Exultet)!

Örvendező húsvéti ünnepet kívánok a Martinus olvasóinak és egyházmegyénk híveinek!

„Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megerjeszti? El a régi kovásszal,
hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok is vagytok! Hiszen húsvéti bárá-
nyunkat, Krisztust feláldozták. Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, sem a rossza-
ság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalan kenyerével”
(1Kor, 5 6b-8).



4 ● 2009. április MartinusE G Y H Á Z U N K

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozata
Forrás: Magyar Kurír

2009. március 3-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbi nyilatkozatot adta ki az utóbbi
időben elharapódzott erőszakos cselekményekkel kapcsolatban:

A ggodalommal töltenek el bennünket az utóbbi időben hazánkban elharapódzott erőszakos cselekmények.
Ezúton fejezzük ki együttérzésünket az áldozatoknak és hozzátartozóiknak. Ugyancsak aggasztó az ezek

kapcsán jelentkező provokáció-sorozat, amely a magyarságot rasszista színben igyekszik feltüntetni. Ennek
érdekében egyesek nem riadnak vissza társadalmi támogatottsággal nem rendelkező, szélsőséges jelképeket
használó áldemonstrációk szervezésétől sem. Meggyőződésünk, hogy ezek az igazi problémákról terelik el a fi-
gyelmet. 

Ebben a kiélezett helyzetben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra szólít fel minden döntéshozót,
hogy a gerjesztett problémák és médiamegoldások helyett a valós kérdésekkel foglalkozzanak, mint a közbizton-
ság, a szociális biztonság, a szükséges egészségügyi ellátás, a családok védelme, a jövő nemzedék felelős oktatása
és nevelése.

Társadalmunk tagjai, különösen azok, akik
egy élet munkájával járultak hozzá országunk
építéséhez – mégpedig olyan körülmények
között, amikor munkájuk ellenértékének jelen-
tős részét maga az állam tartotta vissza –, jo-
gosan várhatják el, hogy a megszorításoknak
ne ők legyenek a legfőbb áldozatai.

Egyházunk a Jézus Krisztustól kapott külde-
tése szerint továbbra is hirdeti az örömhírt,
szolgálja a békét, a kiengesztelődést és a köz
javát.

Aki minden hívást fogad
Horváth István Sándor

„Pillanatnyilag nem vagyok elérhető, hagyjon üzenetet vagy telefonáljon később.” És jön a jól ismert
sípszó.

B izonyára sokan hallottunk már hasonlót, ha az ál-
talunk telefonon keresett személy nem tartóz-

kodik otthon, és csak az üzenetrögzítő jelentkezik.
Az üzenetrögzítők e szövege arra az ötletre indította

Johan van der Dong holland művészt, hogy egy vasúti
pályaudvaron egy olyan telefont állítson fel, amelyen
Isten hívható. A különleges telefont tárcsázók a követ-
kező szöveget hallhatják: „Ön az Istennel beszél. Pillanat-
nyilag nem vagyok elérhető, nyugodtan hagyjon üzenetet, vagy
telefonáljon később újra. Remélhetőleg akkor meghallgatásra
talál.” Bármennyire szokatlannak és furcsának tűnik az    

A hívő, rendszeresen imádkozó ember saját tapasz-
talatából tudja, hogy Istennél nincs olyan, hogy nem
elérhető vagy éppen foglalt. Néha persze úgy tűnhet,
hogy nem hallgatja meg azonnal kéréseinket, nem figyel
ránk, de a beszélgetés meghiúsulásának okát inkább
érdemes önmagunkban, mintsem Őbenne keresni. Ál-
landóan várja hívásunkat, s fogadja is azokat. Az „Isten
telefonjában” üres a nem fogadott hívások listája.

Az isteni telefonszámot hívók nagy száma jelzi, hogy
az emberek szeretnének kapcsolatba kerülni, beszél-
getni Istennel. Egyházunknak az a küldetése, hogy
segítse a kapcsolatok létrejöttét.

A művész ötletét akár meg is fordíthatnánk. Mi volna
akkor, ha egy olyan telefonszám is létezne, amelyen
Isten hívna minket? Fogadnánk hívásait? Igen, néha Ő
hív fel bennünket. Lelki mobilunkban érdemes megnéz-
nünk, hogy nincs-e a nem fogadott hívások listájában
néhány hívás Tőle? És mi hányszor hívtuk Őt az utóbbi
időben? Szerintem most elérhető.

ötlet, üzembe helyezése óta állan-
dóan csörög a telefon, mert az em-
berek beszélni szeretnének Istennel,
vagy legalább egy üzenetet szeret-
nének neki küldeni.

Nem áll szándékomban minősíteni
e művészi kezdeményezést, amely
több gondolatot ébresztett bennem.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai
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Nagyböjti lelkigyakorlat
Pados Katalin / Martinus

Nagyböjti lelkigyakorlatot szervezett a Martineum Felnőtt-

képző Akadémia február 27. és március 1. között Szombathe-

lyen. A programon 59-en vettek részt. Az egyházmegye

határain túlról, Budapestről, Egerből és Paksról is érkeztek

résztvevők. Dr. Székely János esztergom-budapesti segéd-

püspök lelki vezetésével mély, szép lelki előkészület volt ez a

hétvége Húsvét ünnepére, amelyen a résztvevők varázslatos

hangulatú szentmiséken, meghitt szentségimádáson kerültek

még közelebb Krisztushoz és a Feltámadás misztériumához.

Szombathely gyásznapja
Pál Ferenc / Martinus

A második világháború végéhez közeledve, 1945. március 4-én

az amerikai légierő bombatámadást hajtott végre Szombathely

ellen. A bombázás kiváltó oka minden bizonnyal a menekülő

német csapatok által a szombathelyi vasútállomáson elhelyezett

több mint 90 vasúti kocsi volt. 118 db B-24-es bombázó, 5 hul-

lámban összesen 259,6 tonna bombát dobott a városra. Szom-

bathely 4471 lakóházából 3575 sérült meg.  A támadás ellenére

az akkori emberek mély hite, élni akarása tette lehetővé azt,

hogy ma is áll, és egyre szépül a szombathelyi katedrális.

Osztálymise, első péntek, keresztút
Benkőné Simon Edit / Martinus

Becsehelyen minden hónapban egy alkalommal más-más év-

folyam diákjai szolgálnak az oltár körül. Nagyböjt idején, pén-

tekenként, illetve vasárnaponként, hagyományosan a

különböző közösségek (imacsoportok, hittanos csoportok,

Rózsafüzér Társulatok, családok, ifjúsági közösség) vezetik a

keresztúti ájtatosságot. Március 6-án e három hagyomány

találkozott, amikor a negyedik osztályos kisdiákok a szentmise

előtt lélekben végigjárták Jézussal a keresztutat, majd a szent-

misén szolgáltak az oltár körül.

Hitoktatók lelkinapja
Kósáné Sipos Rita / Martinus

Március 7-én, szombaton a Martineum Felnőttképző Akadé-

mián az egyházmegye hitoktatói lelkinapon vettek részt. A lelki-

nap vezetői Blanckenstein György, szentendrei plébános, a

Házas Hétvége Mozgalom vezetője, valamint két munkatársa,

Szabados János és felesége, Márta voltak. A lelkinap igazi elmé-

lyülést adott minden hitoktató számára. Egy kicsit megpihen-

tünk ebben a rohanó világban, „a testünk bevárta a lelkünket”. A

nap témája az „életutunk” volt, amelyet az Emmauszi tanítvá-

nyok történetén keresztül világított meg az atya. 
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Karitász lelkinap
Kukor Eszter / Martinus

Március 7-én, szombaton közel száz fő részvételével tartotta
az Egyházmegyei Karitász nagyböjti lelki napját a szombathelyi
Kálvária-templomban. A résztvevők a Karitász munkatársai,
valamint a novemberben elindított Karitász önkéntesek kép-
zésének hallgatói voltak, a lelki napot Horváth József  atya
vezette. A program szentmisével kezdődött, majd elmélkedéssel
folytatódott. A délutáni előadás fő témája a szeretet volt. Az
előadásokat követően a templom előtt keresztutat jártunk, majd
a lelkinapot litániával zártuk.

Elsőáldozók befogadása
Páli Ágnes / Martinus

Az ember élete folyamán sok olyan döntés elé kerül, amelyek
formálják őt. Keresztény volta és hite is sajátos döntések alap-
ján alakul ki. Senki sem születik kereszténynek, mindenkinek
azzá kell válnia. A nagyböjt 2. vasárnapján, március 8-án a
leendő elsőáldozók befogadására került sor a rumi Szent  Lász-
ló-templomban, akik már kapcsolatba kerültek Jézussal. A szer-
tartás segített megalapozni és előkészíteni a hit útját leendő
elsőáldozóink szívében. Segített abban, hogy választ tudjon
adni Jézus kérdésére: „Hiszel?”

Martinus est - az első lépés...
Teklits Tamás / Martinus

Új kezdeményezéssel ünnepeltük a féléves Martinust. Március
hónapban egyházmegyejárásra indultunk, amelynek célja, hogy
találkozzunk havilapunk olvasóival, tőlük személyesen és első
kézből szerezhessünk információkat,  bemutassuk az újság
elkészítésének folyamatát és azokat az embereket, akik aktív
közreműködői annak, hogy a Martinus minden hónap első
hétvégéjén eljuthat a kedves olvasókhoz. 
Első Martinus estünket március 11-én rendeztük meg a szom-
bathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium díszter-
mében. Egyházmegyejárásunk során a Martinus-estek
felépítése hasonló lesz. Az első részben meghívott vendégelőadónk kb. fél órás előadását hallgathatják meg az
érdeklődők, majd az est második felében bemutatkozik a sajtóiroda és a Martinus szerkesztősége. Első estünk
előadója Dr. Veres András megyéspüspök volt, aki Egyház és média címmel tartott előadást. Püspök atya
előadásában globális és helyi szinten egyaránt felvázolta az Egyház és a média jelenlegi kapcsolatát és a jövőbeli
lehetőségeket is. Előadása után lehetőséget biztosított arra is (amivel többen éltek), hogy a jelenlévők a témával
kapcsolatos kérdéseiket feltegyék. Az est második részében egy rövid kisfilmmel bepillantást engedtünk az egy-
házmegyei sajtó munkájába. A jelenlévő négy média bizottsági tag: Kürnyek Róbert atya, Pezenhófer Brigitta,
Marx Anna és Teklits Tamás egy-egy fontos egyházmegyei médiumról tartott rövid előadást. Szóba került a Heti
hírlevél, a honlap, a kalendárium és a Martinus, de bemutattuk  a Szombathelyi Televízióban január hónapban in-
dult félórás katolikus magazinműsort, az Élet-Forrást is. 
Első találkozónk agapéval zárult, ahol lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre is. Ezekből a beszélgetésekből renge-
teg hasznos, megfontolásra érdemes ötletet raktároztunk el, amelyeket a későbbiekben szeretnénk felhasználni.
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Hivatásgondozó konferencia
Déri Péter / Martinus

A hivatás legfontosabb karizmái a jelen és jövő Egyházában címmel
tartott konferenciát március 9. és 11. között a Katolikus Hiva-
tásgondozó Intézet Egerben. A rendezvényen minden egyház-
megye képviseltette magát. Előadások és kiscsoportos
beszélgetések váltották egymást, ahol a résztvevők tapasztala-
tokat is cserélhettek egymással. Megfogalmazásra került, hogy
a papoknak, szerzeteseknek a hiteles krisztusi arcot kell megje-
leníteniük a mai világban. A hivatások ébresztésénél és gondo-
zásánál fontosak a személyes beszélgetések, közös imádságok.

Pedagógusok képzése
Pados Katalin / Martinus

120 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést hirdetett meg a
Martineum Felnőttképző Akadémia Dr. Veres András megyés-
püspök javaslatára az egyházmegye katolikus iskoláiban dol-
gozó tanárok számára. A Katolikus iskolák pedagógusainak

spirituális-világnézeti képzése nevet viselő program március 13-án
indult el 26 résztvevővel. A képzést előadások és az előadáshoz
kapcsolódóan közösségépítő és lelki programok alkotják. A
program 4 képzési hétvégéből, lelkigyakorlatból és közös in-
tézménylátogatásból áll.

Óvodás Ki mit tud?
Dr. Szalainé Horváth Judit / Martinus

Szent Gergely naphoz közel, március 13-án hívta a Szent Lász-
ló Katolikus Általános Iskola Sárvár óvodásait egy Ki mit tud?

versenyre. Előzetes jelentkezés alapján közel ötven óvodás
gyűlt össze izgatottan a katolikus iskola dísztermébe, hogy
megmutassa jártasságát vers- és mesemondásban. A rendez-
vény népszerűségét mutatja, hogy az idén kétszer annyian vet-
tek részt ezen a katolikus iskola beiskolázási programját
kiegészítő rendezvényen. Az estébe nyúló összejövetelt az
iskola alsó tagozatos, Angelicus kórusának műsora zárta. 

Ünnepi megemlékezés
Horváthné Kulcsár Gyöngyi / Martinus

Ünneplőbe öltözött felnőttek és gyerekek gyűltek össze már-
cius 13-án délután a jánosházi Szent Imre Katolikus Általános
Iskola tornatermében, hogy együtt emlékezzenek a 161 évvel
ezelőtti történelmi eseményekre. Az ünnepségen részt vettek a
szomszédos települések vezetői is, önkormányzati képviselők,
a Batthyány Lajos ÁMK tanárai és diákjai, szülők és pedagógu-
sok. Az ünnepi megemlékezés a Batthyány-emléktáblánál ko-
szorúzással fejeződött be,  majd a temetőben, a 48-as honvéd
sírjánál helyezték el az emlékezés virágait.
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Dr. Csókay András előadása
Teklits Tamás / Martinus

Nagyböjti előadás-sorozatunk keretében, március 14-én Dr.

Csókay András Prima Primissima közönségdíjas idegsebész

volt a vendégünk Szentpéterfán. Előadásának fő gondolata az

volt, hogy az Istennek a közélet és a saját életünk minden

területén állandóan jelen kell lennie. Mit sem ér a politika, a tu-

domány, a gazdaság, az egészségügy, ha nincs szakrális becsa-

tolás, ha kihagyjuk belőle az Urat! Pusztán csak emberi erővel,

a Jóisten segítsége nélkül képtelenek vagyunk megmenteni, áta-

lakítani és újraformálni Magyarországot és a saját életünket.

Közösségi-ház megáldása
Salamon Károlyné / Martinus

Az 1848-49-es szabadságharc ünnepének előestéjén, március

14-én Zalaegerszegen a páterdombi városrészben, a település-

rész közösségi házának megáldására került sor az este 7 órakor

kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Gombos T. Bálint

atya mutatta be, amelyen részt vett Török Zoltán református

lelkész, a városrész önkormányzati képviselője is. Közösen ál-

dották meg azt a hajlékot, amely az itt élő emberek közösségi

programjainak ad majd otthont. A szentmise után Budaházi

Tibor festőművész kiállítását tekinthették meg a jelenlévők.

Nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat
Pados Katalin / Martinus

Március 20-22. között mintegy 80 fiatal gyűlt össze a Szombat-

helyi Egyházmegye egész területéről, hogy részt vegyen a Mar-

tineum Felnőttképző Akadémián szervezett nagyböjti ifjúsági

lelkigyakorlaton. A 3 napos program lelki vezetője Tornyai

Gábor székesfehérvári plébános volt, aki egyházmegyéjében az

ifjúságpasztoráció lelkes mozgatója. Eljött hozzánk egyházme-

gyénk korábbi és nemrég kinevezett ifjúsági referense, Fekete

Szabolcs Benedek és Mikolás Attila atya, és ott voltak velünk

Kürnyek Róbert és Déri Péter atyák is, akikhez lelki beszélgetés

vagy szentgyónás kapcsán bátran lehetett fordulni.  

A lelkigyakorlat során közösen kerestük a választ, hol is van nekünk, fiataloknak helyünk és szerepünk az életben,

az Egyházban, a szentmisében. Különféle, nem mindennapi feladatok segítettek a gondolatébresztő elmélkedések

között abban, hogy megtaláljuk a választ. Tükörbe néztünk, s próbáltuk megfogalmazni, kik is vagyunk; megírtuk

saját, egyéni evangéliumunkat; csoportokban dolgozva, napjaink problémáit jelenítettük meg egy különleges

keresztút stációiban. Volt filmvetítés is, amely sokat segített abban, hogy egyéni életünkben is felismerjük Istent

és általa saját „Isten-arcunkat”. A lelki elmélyülést közös zsolozsmázás, szentmisék, mély beszélgetések tették

lehetővé. Fantasztikus élményt jelentett mind a résztvevőknek, mind a szervezőknek a szombati egész éjszakás

szentségimádás a Martineum kápolnájában. Jó volt együtt lenni, együtt imádkozni és közösségben keresni saját

magunkat. 

A lelkigyakorlat a vasárnapi ünnepi szentmisében érte el csúcspontját, amikor szinte kézzel foghatóvá vált az az

igény, hogy szükségünk van egymásra, szükség van közösségben megélni az evangéliumot és minden egyes fiatal

fontos alkotója Krisztus Egyházának.
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A szombathelyi Szent Márton plébánia
Aigner Géza

M
agyarország területén az 1600 éves keresztény
emlékek mindnyájunk lelkét megérintik. Egy

kolostor, ahol 300 éven át szerzetesek imádkoztak, az
Istennek szentelt életet tükrözi számunkra. A szombat-

helyi Szent Márton Plébánia emlékei a Krisztust követő
emberek hitének szinte egész történelmét bemutatják az
ókortól a XXI. századig.

A zanati fíliával együtt a plébánia területén élő hívek
száma 9000 fő. Vasárnap a 9 órai szentmise a diákmise.
Hittanosok az adományvivők, a felolvasók. Ezen a
szentmisén gyakran gitároznak a cserkészek. Az idei
évben a 20 éves fennállását ünneplő csapat tagjai pénte-
kenként tartják foglalkozásaikat a plébánián. Fiatalos
vidámság jellemzi őket, de minden alkalommal lehet rá-
juk számítani. A II. János Pál pápa nevét viselő ifjúsági
csoportunk tagjai hetente találkoznak. A hónap utolsó
szombatján ők énekelnek az ifjúsági szentmisén. A csa-
ládcsoport összejövetelei kéthetente vannak. Ők nagy
segítséget nyújtanak a jegyesoktatásban. Természetesen
nyáron ezen közösségeknek táboraik is vannak. Jó lehe-
tőséget kínál a plébánián lévő kéthetes hittanos napközis
tábor, ahol játékos formában lehet foglalkozni mindaz-
zal, amire nincs idő a hittanórákon. Az egyházközségi
képviselő testület néhány tagja a gyűléseken kívül a
csütörtöki foci alkalmával is találkozik. A rózsafüzér tár-
sulat minden hónapban nagyon tartalmas, imádságos dé-
lután keretében tartja a titokcserét. Évente zarándoklatot
szerveznek és októberben körmenetet rendeznek Ró-
zsafüzér Királynője tiszteletére, meghívva a környék
rózsafüzér társulatait.

Hétfőn és kedden este vesperást imádkozunk a temp-
lomban a hívekkel. Több szentségimádási napunk is van
az év folyamán. Az egyházmegyei beosztáson kívül őriz-

zük a farsangvégi 3 napos szentségimádás hagyományát,
augusztus 8-án pedig  Szent Domonkos ünnepéről meg-
emlékezve van egész napos adoráció. Minden hétfőn az
esti szentmise után szentségimádási órát tartunk.

Azon hívek közül, akik még ismerték az 1950 előtt itt
élő szerzeteseket, domonkos kört alakítottunk a rend lel-
ki kincseinek őrzésére. Nagyon érdekes, hogy a templom
belső berendezései közül a kápolna felirata hirdeti: „Hic

natus est S. Martinus”, azaz „Itt született Szent Márton”,
ugyanakkor a templom oltárai a domonkos szenteket
ábrázolják. Az ő életpéldájukon keresztül minden ideér-
kező számára megjelenik a Szent Domonkos által meg-
mutatott Isten felé vezető út. A templom legrégebbi
szobrát, – amelyen Mária olvasót tart a kezében –, az
1600-as években faragták. Úgy tartják, ez alapján készült
a vasvári kegyszobor is, illetve az egyházmegye több
templomában megtaláljuk szobrunk másolatát. A nagy
létszámú énekkaroknak is helyet adó karzaton lévő száz-
éves orgonánkat 2008-ban újítottuk fel.

A plébánián az egykori kolostor épületben kiállítás mu-
tatja be a Szent Márton-tisztelet szombathelyi emlékeit.
A gyerekek kirakók, játékok, feladatok segítségével is-
merkedhetnek meg a plébánia és az egyházmegye
védőszentjével.

A kedves érdeklődőket – Szombathelyre érkezve –
szívesen látjuk ősi templomunkban és a látogatóköz-
pontban.
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Ajándék és titok
Déri Péter

E zzel a címmel adta ki II. János Pál pápa azt a kis könyvet, amelyet pappá szentelésének 50. évfordulójára
írt. Ha jól belegondolunk, akkor minden papi hivatás története „nagy titok és ajándék”, amely felülmúl minden

emberi értelmet. Minden hivatás az isteni kiválasztás titka. „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket,

és arra rendeltelek, menjetek és teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt” (Jn 15,16).

Éppen ezért, amikor a papságról beszélünk, akkor tudatában kell lennünk annak, hogy a jó Isten minden érdem
nélkül, saját elhatározásából és kegyelméből hív meg egyeseket az Ő szolgálatára. 

Mindnyájunkat a mennyei Atya teremtett és küld a világba. Ebben rejlik létezésének és élete értelmének titka.
A hívő ember tudatában van ennek a hivatásnak és küldetésnek, ezért képes életét tudatosabban megalapozni és
gyümölcsözővé tenni. A hívők között
vannak azonban minden történelmi kor-
ban olyanok, akik Istennek, ebben az
életet ajándékozó hívásában különleges
módon is részesülnek. 

Krisztus ma is sok ifjú szívének ajtaján
kopogtat, hogy bátran, habozás nélkül, fi-
atalos lendülettel vállalja a hivatást: járjon
az ő követségében a mai felgyorsult világ-
ban is. Az Úr nem alkalmazottakat és
vevőket keres, hanem vendégeket hív meg
asztalához. Jézus „reklámja” nem kínál
árut, hívó szava felülmúl minden
kereskedői kereslet-kínálat szellemet: „Jöjj,

kövess engem” – így hív meg útjára, az öröm,
a béke és szeretet hirdetésének, de egyben
a kereszt önkéntes vállalásának útjára is. 

Vajon a galileai halászok, Péter és János meg tudták-e magyarázni, hogy miért hagyták el hálójukat, megél-
hetésüket? Bizonyára egyikük sem tudott bonyolult megfogalmazásokat adni. Talán csak annyit tudtak mondani,
hogy Jézus értelmet adott életüknek, nála megtalálták az igazi örömüket, önfeledt boldogságukat, és érezték, hogy
érte érdemes mindent vállalni. Ezt érezték és érzik ma is mindazok, akik elfogadják Krisztusnak azt a nagy
ajándékát, ami mindig titok marad.

Ima papi hivatásokért

Urunk, Jézus! Te meghívtad az apostolokat, és emberek halászává tetted őket. Hívj ma is fiatalokat követésedre
és szolgálatodra, hiszen azért élsz, hogy mindig itt légy velünk. Áldozatodat azért jeleníted meg, mert minden
embert üdvözíteni akarsz. Engedd, hogy mindazok, akiket hívtál, felismerjék és magukévá tegyék akaratodat.
Nyisd meg tekintetüket az egész világra, annyi ember néma kérésére, akik az igazság világosságára és a szeretet
melegére vágyakoznak. Engedd, hogy hivatásukhoz méltón közreműködjenek titokzatos tested építésében és így
folytassák küldetésedet. Tedd őket a föld sójává és a világ világosságává. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-
örökké. Ámen.

„Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus...”

Kedves Fiatalok! 

Az idén nyáron, 2009. július 6-10. között újra megrendezzük az Egyházmegyei Hivatásgondozó Lelkigyakorlatot,
amely új helyszínen, Csesztregen lesz. Szeretettel várjuk a 14 év feletti fiúk jelentkezését a csaszi95@gmail.com
e-mail címen, vagy Császár István atyánál a 30/617-7420-as telefonszámon. 
Jelentkezési határidő: 2009. június 20.
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Csúcs és Forrás
Tevékeny és tudatos részvétel 1.
Kürnyek Róbert

„A szent pásztoroknak ügyelniük kell arra, hogy a liturgikus

cselekmények végzésénél … a hívek e szent cselekményekben tu-

datosan, tevékenyen és gyümölcsözően vegyenek részt.” (SC 11)

A liturgia akkor éri el a maga teljes hatékonyságát
az egyházi közösségben és az egyes hívőben, ha

a hívők nem pusztán néma szemlélői maradnak a
liturgikus cselekményeknek, hanem aktív résztvevői,
tevékenyen és tudatosan vesznek részt rajta. Ez a tevé-
keny és tudatos részvétel a zsinati dokumentumnak
nemcsak egyik újdonsága, hanem a hívő közösségre
vonatkozóan nagyon hangsúlyos pontja. A liturgián va-
ló részvételnek akkor van értelme, ha az nem pusztán
a fizikai jelenlétet foglalja magában, vagyis ha nem csu-
pán „misehallgatásról” van szó, hanem minden hívő
bekapcsolódik az imádságokba, énekekbe, feleletekbe,
valamint ha a hívek ellátják azokat a szolgálatokat, ame-
lyeket végezhetnek (pl. felolvasás, oltárszolgálat), és
mindenekelőtt szentáldozáshoz járulnak.

A liturgián való részvételünk természetesen nem csak
a kimondott szavak által lehet tevékeny, hanem más

módokon is, amelyek gyakran nem is tudatosulnak a
liturgián résztvevő hívőben. Könnyen azt gondolhatja,
hogy ezek járulékai a szavakkal végzett imádságnak.
Pedig a liturgián egész valónkkal veszünk részt: tes-
tünkkel és lelkünkkel, értelmünkkel és érzéseinkkel, jó
feltételeinkkel és gyengeségeinkkel. Éppen ezért na-
gyon fontos, hogy a liturgikus ünneplésen való rész-
vételünkbe mindezeket bevonjunk. A gesztusok és az
éneklés éppen azt hivatottak szolgálni, hogy egész em-
beri valónk helyet kapjon az istendicséretben.

Egyházmegyei zarándoklat

K edves Testvérek! 

Az elmúlt évek jól sikerült egyházmegyei zarándoklatai után ebben az évben is Egyházmegyei Zarándoklatot
hirdetek május 1-jére, ezúttal a győri székesegyházba, a Könnyező Szűzanya kegyképéhez. 

Szeretettel hívom idén is az Egyházmegye híveit, hogy lelkileg gazdagodhassunk és hitünkben megerősöd-
hessünk  e csodálatosan szép kegyhelyén.

A zarándoklat programja:
10.30-ig érkezés a győri székesegyházba
11.00 püspöki szentmise
12.30 lehetőség ebédre
14.00 választható programok: Szűzanyaköszöntő a székesegyházban a kispapokkal / Brenner imádság a Szemi-

nárium udvarán, majd az emlékmű megkoszorúzása
15.00 Szentségimádás a székesegyházban
16.00 Vesperás a székesegyházban (vezeti: Pápai Lajos győri megyéspüspök).

A zarándoklatra az egyházmegye plébániái autóbuszokat fognak indítani, érdeklődni minden plébánián lehet.
Mindazok pedig, akik akár autóbusszal, akár személyautóval érkeznek, zarándokcsomagot igényelhetnek 350 Ft-
os áron, amelyet az indulás előtt fognak megkapni.

Szeretettel várom minden testvéremet a győri Szűzanyához, hogy közösen imádkozzunk családjainkért és Egy-
házmegyénkért.

Szombathely, 2009. március 17.
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A szombathelyi Szent Márton Plébánián régóta működik az az ifjúsági közösség, amely 2005. áprilisában, 

Szentatyánk halála után vette fel a II. János Pál nevet. A csoport tagjai péntekenként, az esti szentmise után

találkoznak a plébánia ifjúsági hittantermében, valamint sok más közös programot is szerveznek, 

és aktívan részt vesznek a városi ifjúsági programok megvalósításában is.

Taizé lelkülete Szombathelyen
Pados Katalin

R
endkívüli imaórára várták az érdeklődőket már-

cius 17-én a szombathelyi fiatalok a Brenner Já-

nos Kollégium dísztermében. A városba látogatott

Francesco testvér, a

taizéi szerzetes közös-

ség indonéz származá-

sú tagja, aki az októberi

pécsi taizéi találkozó

előkészítése végett tar-

tózkodik Magyarorszá-

gon. 

A franciaországi Taizé

korunk egyik   legbefo-

lyásosabb és legnépsze-

rűbb ökumenikus lelki

mozgalmának a köz-

pontja, amelyet Roger

Schütz alapított 1940-ben. A híres Cluny apátság

közelében fekvő kis faluba évente sok ezer fiatal zarán-

dokol el, hogy együtt imádkozzon a világ békéjéért, a

nemzetek közötti kiengesztelődésért. A taizéi énekek

világszerte ismertek. Minden év végén nagy ifjúsági

találkozót szervez a közösség Európa valamelyik orszá-

gában, ahol sok fiatal vesz részt a „Bizalom zarán-

dokútján”. Ezen kívül sok kisebb, regionális találkozóra

is sor kerül szerte a világon, idén ősszel Pécs ad otthont

a Kárpát-medence fiataljait összehívó eseménynek. 

Szombathelyen 2007 elején merült fel komoly igény

a zágrábi találkozóról hazaérkezőkben, hogy rendszere-

sen gyűljünk össze

itthon is közös elmélke-

désre, tegyük életünk

részévé az énekes imád-

ságot, osszuk meg má-

sokkal is az élményt,

amit a taizéi testvérek-

nek köszönhetően sze-

reztünk. Azóta havonta

szervezünk imaórákat a

város különböző – ka-

tolikus és protestáns –

templomaiban.

Kialakult egy ökume-

nikus ifjúsági közösség, amelynek tagjai a zenés imaal-

kalmakon kívül is rendszeresen  találkoznak és közös

programokat szerveznek. Minden hónap utolsó csütör-

tökén tartjuk imaóráinkat, hogy együtt imádkozzunk a

békéért és egymásért. Szombathelyhez hasonlóan Zala-

egerszegen is havonta vannak taizéi imaórák. 



2009. április ● 13Martinus G Y E R E K E K

Lábnyomok

E
gy ember egy éjszaka azt álmodta, hogy az Úrral sétál a
tengerparton. Jelenetek villantak fel az életéből. Minden

egyes jelenetnél két, párhuzamos lábnyomot látott a homok-
ban: az egyik az övé volt, a másik az Úré.

Amikor élete utolsó jelenete is véget ért, visszafordult, és
szemügyre  vette a homokban látható lábnyomokat.  Megle-
pődve vette észre, hogy élete során több alkalommal csak egy
sor lábnyomot lát. Arra is rájött, hogy ezek éppen élete leg-
nehezebb és legszomorúbb időszakaira esnek. Nem hagyta nyugodni a dolog, s megkérdezte az Urat:
– Uram! Azt ígérted, ha úgy döntök, hogy követlek, akkor mindig velem leszel. De íme, épp a legnehezebb
időkben csak egyetlen sor lábnyom látható. Nem értem, miért hagytál el épp akkor, amikor a legnagyobb szük-
ségem lett volna Rád?
Az Úr így felelt:
– Drága gyermekem! Szeretlek, és soha el nem hagynálak. Azért látsz néhol csak egyetlen sor lábnyomot, mert
amikor a legnehezebb időszakokat élted át, amikor igazán szenvedtél, akkor a karjaimban vittelek.

Abból, aki jó nevelést kap, jó gyerek lesz. Abból, aki rossz
nevelést kap, jó fej.

* * *
...És akkor a pap megkérdezi, akarod-e házastársadul azt,
aki melletted áll, vagy valaki mást. Általában nem áll ott

senki más, ezért azt válaszoljuk: akarom.
***

Ha a tanárok is eljárnának dolgozni, a gyerekeknek nem
lenne hova menniük.

***
Külföldre úgy kell menni, hogy a boltnál balra fordulunk,
aztán egy kicsit megyünk egyenesen, majd jobbra. Akkor
már külföldön vagyunk, de megvan az a veszélye a dolog-

nak, hogy Norvégiában kötünk ki.
***

Az emberek azért házasodnak, mert szerelmesek lettek,
vagy pedig az egyik házastárs öröksége miatt.

***
Fiatal pár csókolózik a villamoson. Egy 4 év körüli kislány

nézi, nézi, majd megérdezi az apukáját: Apa, megeszi?
***

Modern az, ha látsz valami szépet, ami nagyon drága és
nincs pénzed megvenni.

***
Akkor megy férjhez az ember, amikor másvalakit jobban

szeret önmagánál. Szerintem ez nem lehet túl könnyű.

Milyen úton jut el a kisfiú a virághoz?

Gyerekszáj
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Jajsimító
Boldog Salkaházi Sára

F
elfelé ment. A magos hegyre akart jutni. Magas volt a hegy. És
nagy a fáradság. De ott akart lenni! A tetején! Nagy akarással ment

tehát. Néha letört a nagy akarása kimerült lihegésbe. Ilyenkor meg-
megállt. De nem nézett vissza. Akkor is, megállva is, csak felfelé nézett.
Nem az utat nézte, amit megtett, hanem amit meg kell tennie. És minél
feljebb ért, annál jobban verte a fáradtság. Ilyenkor sokáig állt. Sokáig
fúrta akaratos szemével a megteendő utat, addig, míg újultan feltombolt
benne a felfelé való törtetés.

És ment felfelé. Lihegve, bukdácsolva. Néha el-elcsúszott, ilyenkor
görcsös, durva kezekkel markolta a körülötte levő bokrok szép, friss le-
veleit s aztán szitkosan vagdosta hervadásba a markában maradt, letépett
leveleket. És még azon gondolat árnyéka sem vetődött agyára, hogy ezek
a durván eltépett levelek segítették feljebb, mentették meg a vissza-
csúszástól. És ártatlan, szép kék virágokat taposott holttá. És nem gon-
dolt sem bokrokra, sem virágokra, csak magára és a felfelére. 

És aztán felért. Zúgó feje rettentőket kalapált, lihegő melle rettentőket
hörgött. Csak elvágódott pihenni. Pihent csukott szemmel. Maga sem
tudta meddig. Aztán felült, hogy körülnézzen. És ijedten ugrott egészen
fel. Mert nem látott! Sűrű, nehéz, fekete éj mászott lentről felfelé és kap-
kodta, habzsolta, falta magába a még meglevő szürkületet. Éjszaka volt.
De csillagot nem látott. Semmit sem látott. Csak halk, titokzatos lépteket
hallott. És érezte, hogy valaki mellé állt. Félelem csorgott rá és nem tu-
dott mozdulni. Csak szemével ásta maga előtt a sötétséget. Félelem rán-
gatta száját. Fülével belefúródott a sötét csendbe. Nem hallott semmit.
Megdühösödött magára. És mert dühös ember nem fél, hát meglóbálta
kezeit maga körül. Nem volt ott senki. De azért kérdezte:

– Nincs itt senki?
– Itt vagyok, - mondotta egy titokzatos hang, olyan nagyon halkan,

hogy benne ismét felújult a letört félelem.
Nyílott is a szája, de a rémület nem engedett rajta hangot ki. Csak tá-

togott rémülten. És nagy reszketés rázta egész testét, mint üres zsákot.
És érezte, hogy egy kéz megfogja a fejét szelíden, lassan, de rettenetes
nyilalásokkal hidegítette fején lágy, puha ujja a kényszerítést: nézz le!

Hogy muszájosan lökte szemét lefelé. És mégsem látott. A lágy puha
ujj megcirógatta szemét. Fájt a cirógatás és látott. Távolban, a sötétségben piros lángocskák táncoltak. Jaj! Mi ez?
Csak falta szemével mohón a piros lángocskák képeit. Különös kis lángok. Mozognak. Jobbra-balra. Milyen
szomorúan pislog némelyik. Milyen hatalmasan lobog olyik. Mély megértés kezdett himbálódzni agyában. Mik
ezek? Szívek! Miért látom őket? És mit akarnak? A titokzatos ujj most megpréselte fülét. Szörnyű! Hallotta onnan
lentről, messziről a hangokat. Jajgatásokat. Hosszú elnyújtott el-elbicsakló fájdalmas ordító, szenvedő jajokat.
Mind fülébe szaladtak, mind szívére hullottak és megmarkolták szívét. Akkor nagyot lendült és nekiszaladva a
sűrű sötétségnek rohanni kezdett lefelé. És minél lejjebb ért, annál világosabb lett. Mire egészen lent volt, a nap
egészen fent volt. És füle nem hallotta már a jajokat. De azért tudta, hogy vannak. És keresni kezdte. Összehúzó-
dottan, nagy magábaeséssel kereste a jajos szájakat. És ha talált jajgatót, annak megsimította szenvedő arcát. És
addig simogatta, míg elsimította a jajt. Akkor boldog volt és új jajgatót keresett. És minden elsimított jaj után
boldog mosolyú arccal hálálkodott:

– ... hogy megláttam a lobogó szíveket, hogy meghallottam a szörnyű jajokat, hogy nem maradtam átokma-
gasságban, szitoksötétségben, hogy visszatértem áldásmélységbe, békevilágosságba: köszönöm, köszönöm,
köszönöm!

Kezed
Puszta Sándor

ez a kéz
mely megtörte a kenyeret

átváltoztatta a bort
megsimogatta a gyermekeket

ez a kéz
melyet átvertek a szegek

mégis elfér benne az ég
mégis elfér benne a föld
mégis elfér benne a világ

s rettentően rettenetesen mély

engedd
hogy belehajtsam a fejem

Harmadnapon
Pilinszky János

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfelé a ravensbrücki fák.

És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.

Et resurrexit tertia die.



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

Könyvajánló – 
Krisztus hat merész képviselője
Paksa Balázs

A filozófusok istenétől ments meg,
Uram, minket! – szólhatna a két-

ségbeesett fohász, ha meglátjuk… na
nem a könyv címét, hanem a fölé
rögtönzött arcképcsarnokot. A könyv
írója, Karl Pfleger arra vállalkozik, hogy
Szent Ágoston, Luther, Pascal,
Schelling, Solovjev és Teilhard de
Chardin gondolkodását bemutassa.

Akik elvont elméleti fejtegetésektől,
érthetetlen és kitekert Isten-fogalmak
zsonglőrjátékától tartanak, szerencsére
csalódnak. A szerző kalauzolásával az
igazi filozófia világába merülünk le, aki

közérthető és eleven stílusban tárja elénk Ágoston
Krisztus-középpontú történelem felfogását, Luther
égő, kételyekkel teli hitét, Pascal szenvedélyesen őszinte

Megváltó-keresését, Schelling ihletett
időskori filozófiáját, valamint Solovjev
és Chardin nagyhatású gondolkodását.

A könyv maradandó élmény a sok-
szor középszerbe süllyedt lelkiségi iro-
dalom tengerében. Magas színvonalú,
közérthető szemléletű, s ami a leglé-
nyegesebb: magával ragadó víziója nem
valamiféle elintellektualizált, személyte-
len Hatalom, hanem hitünk titka és
középpontja: a meghalt és feltámadt
Krisztus felé mutat.

Karl Pfleger: Krisztus hat merész képviselője/

Kairosz kiadó/2008/210 oldal/2 800 Ft

április 17. (péntek)

április 18. (szombat)

április 19. (vasárnap)

április 21. (kedd)

április 25. (szombat)

április 27. (hétfő)

április 30. (csütörtök)

május 1. (péntek)

május 3. (vasárnap)

május 4. (hétfő)

május 8-9. (péntek-szombat)

május 9. (szombat)

május 10. (vasárnap)

május 14. (csütörtök)

9.30 óra, Az Egyházmegyei Hittanverseny döntője (Szombathely, Martineum)

Karitász önkéntesek képzése (Szombathely, Martineum)
10 óra, Bérmálás (Répcelak, Szent István király-templom)
17 óra, Bérmálás (Zalaegerszeg, Zárdakápolna)

10 óra, Bérmálás (Celldömölk, Nagyboldogasszony-templom)
15 óra, Bérmálás (Vasvár, Szent Kereszt felmagasztalása-templom)

18 óra, KÉSZ Szombathelyi Csoport - Dr. Pem László: „Spiritualitás az emberi

élet határán” című előadása (Szombathely, Premontrei Rendi Szent Norbert Gim-
názium díszterme)

19.30 óra, Taizéi imaóra (Zalaegerszeg, Református-templom)

18 óra, KÉSZ Körmendi Csoport - Dr. Korzenszky Richárd: „A Biblia és az iro-

dalom” című előadása (Körmend, Polgármesteri Hivatal nagyterme)

19 óra, Taizéi imaóra (Szombathely, Segítő Szűz Mária-templom – Újperint)

11 óra, Egyházmegyei zarándoklat (Győr, Székesegyház)

10 óra, Bérmálás (Sárvár, Szent László király-templom)
15 óra, Bérmálás (Püspökmolnári, Szent Tamás apostol-templom)

10 óra, Egyházmegyei papi lelki nap (Szombathely, Martineum)

14 óra, Katolikus iskolák pedagógusainak képzése (Szombathely, Martineum)

24 órás szentségimádás (Szombathely, Székesegyház)
Egyházmegyei Ministráns Nap (Zalaegerszeg)
15 óra, Bérmálás (Szécsisziget, Szent Kereszt-templom)

10 óra, Bérmálás (Lenti, Szent Mihály-templom)
15 óra, Bérmálás (Ivánc, Szent Miklós-templom)

20 óra, Szentségimádás papokért és papi hivatásokért (Szombathely, Székesegy-
ház)

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




