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In Memoriam Dr. Szabó Gyula
Tibola Imre

A Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan nevében és
mint nagyprépost  búcsúzom Dr. Szabó Gyula

kanonok testvéremtől.
„Tudjuk, ha földi sátrunk összeomlik, Istentől kapunk lakó-

helyet, örök otthont a mennyben, amit nem emberkéz épített.”

(2Kor 5,1)

Dr. Szabó Gyula székesegyházi kanonok, főiskolai
tanár, ny. plébános paptestvérünk földi életének sátra
összeomlott. Kihűlt testét jöttünk eltemetni, és azért,
hogy az érte bemutatott szentmiseáldozatban imádkoz-
zunk, hogy Jézus ígérete, megváltói halála és feltáma-
dása által örök otthont kapjon hűséges papi
szolgálatáért a mennyben.

Eszembe jut az egyik könyvtár bejáratánál
kifüggesztett felirat, amely arra figyelmezteti a belépőt,
hogy „itt a holtak is élnek, és a néma tanítómesterek is beszél-

nek.”

Mindazon templomok és egyházközségek, ahol tevé-
kenykedett, az iskolai és főiskolai előadótermek, ahol
tanított, emlékeztetik a híveket és a hallgatókat nagy
tudására, mind az igehirdetésben, mind előadásaiban a
magas szintű tudás érthető és világos megfogalmazá-
sára. A főiskolai hallgatók számára előadásaiból dogma-
tika jegyzetet  is állított össze.

A Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalanban a Sárvári
Főesperesség főesperese volt. Ebben a minőségben a
koronagyűléseken a kerületek papjait buzdította a
helytállásra. A gyűlés hangulatát, a nehéz kérdéseket is
közvetlen kedélyével tudta feloldani.

Amíg egészsége engedte, a Székesegyházban rend-

szeresen részt vett a Káp-
talan tagjainak hetenként
közösen végzett kanonoki
zsolozsma imádkozásá-
ban. A vasárnapi káptalani
szentmisét szívesen vál-
lalta.  Székesegyházi gyón-
tatószékében sokan
keresték fel, mert derűs és
bíztató szavai vigasztalást
és bátorítást nyújtottak a
bűnbánóknak.

A betegsége előrehaladtával a Papi Otthon kápolná-
jában együtt misézett az intézmény beteg és öreg pap-
testvéreivel. Naponta prédikációival segítette őket, ezzel
is a reményt táplálta szívükben, miközben ő maga is a
betegség súlyos keresztjét hordozta. Zokszó nélkül,
derűs lélekkel, hosszú éveken keresztül.  

Szent Pállal erős hittel vallotta: „Testünkön folyton-

folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is

megnyilvánuljon testünkön.” (2Kor 16-17). Elköltözött pap-
testvérünk feletti gyászunkban a koporsója elé állított
húsvéti gyertya fénye a húsvét titkát ragyogtatja fel
lelkünkben. 

Gyula atya hitében, szeretetében, szolgálatában Jézu-
sé volt, és övé maradt szenvedésében, halálában is. Jézus
főpapi imájában így imádkozott: „Atyám azt akarom, hogy

akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok.” (Jn 17, 24) 

Imádkozzunk érte, hogy a szentmiseáldozat gyümöl-
cseként is Jézus halála és feltámadása által mielőbb
eljusson Isten boldogító színelátására!  

(Elhangzott 2009. április 1-jén, Zalaegerszegen a Mária Magdolna temp-

lomban Dr. Szabó Gyula atya temetésén.)
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Gondolatok a májusról, és arról, hogy nő vagyok
Marx Anna

J ó, hogy a jó Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, jó, hogy különbözünk. Én nő vagyok – alapvető,
egész lényemet meghatározó dolog ez. Valami, ami velem született, nem vethetem le. Amikor az életben édes-

anya, feleség, magyar ember, és emellett tanítónő, buszsofőr, kémikus vagy éppen üzletasszony leszek, ezek is
mind-mind szorosan összefonódnak majd nőiségemmel.

Szeretek nő lenni. Szeretem, hogy a körülöttem levő férfiak – barátaim, munkatársaim – szinte számítanak rá,
hogy az én megjelenésem, a mosolyom majd jobb hangulatot kelt. Szeretem, hogy női szerepemnek megfelelően
figyelhetek arra, hogy szép csinos legyen az arcom, a hajam, a ruhám, és jólesik, ha ezeket megdicsérik. Nem bá-
nom, hogy elvárják tőlem, hogy odaadó, befogadó és gondoskodó legyek – mint a nőiségemben gyökerező tulaj-
donságokat.

Igaz, nem mindig voltam kibékülve a szerepemmel. Amikor kislány koromban kalandregényeket olvastam, sok-
szor elképzeltem magam, mint a történetek férfi főhősét, a jóképű lovagot, aki bátor, vicces, minden ellenségét
legyőzi, és a végén elnyeri szíve hölgyének kezét. Ekkoriban nem a „szíve hölgye” szerep, inkább a hős bajnok von-
zott. Azóta megértettem: a nőiséghez tartozik, hogy nem lehetek férfi. Nem megy, ha az ő fejükkel akarok gon-
dolkozni, az ő szemükkel látni –
szerencsére! Így teljességgel megél-
hetem nőiségemet, annak minden pil-
lanatában.

Azóta sem gondolom úgy, hogy
megértenünk kellene a másik nemet.
Mivel természetünknél fogva külön-
bözünk, különbözőképpen gondolko-
dunk, ez egyszerűen képtelenség lenne.
Az igazán jó az volna, ha a másik nem-
hez tartozóban tisztelnénk az embert.
Hiszen az emberi méltóság a férfiak és
nők méltósága is!

A Martinus májusi számában szeret-
nénk külön figyelmet szentelni a nők-
nek: bemutatni egy-egy női életutat, hivatásról elmélkedni. Különösen aktuális ez ebben a hónapban, amikor az
édesanyákat ünnepeljük, és a Római Katolikus Egyház különösen nagy tisztelettel emlékezik a Szűzanyára.

Szeretettel ajánlom a májusi Martinust minden olvasónk figyelmébe!

Jelentkezés a Kántorképző Tanfolyamra

A Szombathelyi Egyházmegyei Kántorképző Tanfolyam felvételt hirdet a
2009/2010-es tanévre, az első évfolyamra. Szeretettel várjuk azokat a 12 és
45 év közötti muzikális, - jó zenei hallással, jó ritmusérzékkel, zongora és or-
gona előképzettséggel rendelkező fiatalokat, illetve férfiakat és nőket, akik hi-
vatást éreznek a szent zene szolgálatára.

Az elméleti előadásokat félévente 7 alkalommal, szombatonként tartjuk. A gya-
korlati orgonaórák az illetékes tanárral történő személyes megbeszélés alapján
lesznek. A képzési idő 4 év.

Jelentkezés: Egyházmegyei Kántorképző Tanfolyam (9700 Szombathely, Szily
J. u. 3., Telefon/Fax: 94/319-151). Hivatali idő: Hétfőtől péntekig, 10-16 óráig.

Ugyanezen a címen igényelhető jelentkezési lap és felvételi tájékoztató is. A ki-
töltött jelentkezési laphoz mellékelni kell a plébánosi ajánlást és egy kézzel
írott rövid életrajzot is.
Az új kántorképzős jelöltekkel történő személyes találkozás (felvételi vizsga)
2009. szeptember 5-én, szombaton 9 órakor lesz a Szombathelyi Hittanár-
képző Főiskolán (9700 Szombathely, Szily J. u. 3.) 
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Egy földrengés kapcsán
Horváth István Sándor

A
z idei Nagyhét lélekben felemelő szertartásai közben aggódva gondoltunk a közép-olaszországi L’Aquila
városának és környékének lakóira, valamint azokra az áldozatokra, akik az április 6-i földrengés

következtében hunytak el. A természeti csapás következtében közel 300 személy vesztette életét és tízezrek váltak
hajléktalanná, mert házuk romba dőlt. A híradásokat látva együttérzés ébredt szívünkben, együtt sírtunk a sze-
rettüket elvesztett családtagokkal és együtt örültünk, amikor a mentőcsapatok túlélőket találtak. A tragédia kap-
csán átérezhettük, hogy a keresztre feszített Jézus ma is meghal minden áldozatban és feltámad minden túlélőben,
minden élő emberben.

XVI. Benedek pápa azonnal táviratot küldött a város püspökének, amelyben részvétét fejezte ki az áldozatok
hozzátartozóinak, és bátorító szavakkal fordult a mentésben részt vevőkhöz. A Szentatya üzenetét követően a
katolikus hívek szerte a világon imáikról és lelki segítségükről biztosították a tragédiában érintett családokat, s
világméretű adakozás indult az Abruzzo tartományban élők megsegítésére. Örömmel tapasztaltuk tehát, hogy a
mentési munkálatokkal egyidőben megkezdődött az adakozás az életben maradottak számára és a város újjá-
építésére. Az együttérző szavak ugyanis az ilyen esetekben különösen is üresek és semmitmondóak, ha nem tá-
masztja őket alá a segítségnyújtás valamilyen konkrét
formája.

A rendkívüli körülményekre való tekintettel az Isten-
tiszteleti és Szentségi Kongregáció engedélyezte, hogy
nagypénteken gyászmisét mutassanak be a helyszínen
az áldozatokért. A rendkívüli engedélyre azért volt szük-
ség, mert – mint ahogy az köztudomású – a Katolikus
Egyház nagypénteken, Jézus halálának a napján nem
mutat be szentmisét, hanem egy másik szertartással em-
lékezik az Úr kereszthalálára.

Az Abruzzo tartományban élő katolikus hívek
számára lelki vigasztalást jelentett, hogy a túlélők ku-
tatását követően épségben sikerült megtalálni a súlyosan
megsérült collemaggioi Szűz Mária-bazilika romjai alatt Szent V. Celesztin pápa koporsóját azt a XIII. századi
pápai iratot, amely búcsút engedélyezett a bazilikát meglátogató hívek számára.

A pápa húsvétja
Horváth István Sándor

A
szokásoknak megfelelően XVI. Benedek pápa a
vatikáni Szent Péter-bazilikában vezette a húsvéti

szertartásokat. Húsvétvasárnap a Szentatya többek kö-
zött a következőket mondta:

A föltámadás nem egy elmélet, hanem olyan törté-
nelmi valóság, amelyet az ember Jézus Krisztus a saját
„átmenetén” keresztül nyilvánított ki, ő, aki „új utat” nyi-
tott a föld és a menny között. A feltámadás nem egy
mítosz, vagy egy álom, nem is látomás, vagy utópia,
nem mese, hanem egyedi és megismételhetetlen ese-
mény: a názáreti Jézus, Mária fia, akit Nagypéntek alko-
nyán levettek a keresztről és eltemettek, győzedelmesen
hagyta el a sírt. Valóban, a szombatot követő első nap
hajnalán Péter és János üresen találták a sírját. Mag-
dolna és a többi asszony találkoztak a föltámadt Jézus-
sal; felismerte Őt a két emmauszi tanítvány is, amikor
megtörte a kenyeret. A Föltámadott megjelent az utolsó 

vacsora termében este az apostoloknak és még sok más
tanítványnak Galileában.

Az Úr föltámadásának örömhíre bevilágítja a világ
azon sötét vidékeit, ahol élünk. Ha Krisztus nem tá-
madt volna föl, akkor az „üresség” keveredett volna fö-
lénk. Ha elvetjük Krisztust és az ő föltámadását, akkor
nincs hely az ember számára. Ám ma, amikor az Úr föl-
támadásának jó híre erőteljesen árad szét, ez a válasz a
kétkedők panaszkodó kérdésére: Húsvét hajnalán min-
den megújult. „Az Úr föltámadása a mi reménységünk!” Ezt
hirdeti az Egyház ma örömmel: hirdeti a reménységet,
amelyet Isten állandóvá és legyőzhetetlenné tett, amikor
Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból. Kommu-
nikálja a reménységet, amelyet az Egyház ad a szívekbe.
Mindenkivel meg akarja osztani, mindenütt, különös-
képpen ott, ahol a keresztények hitük és az igazságosság
meg a béke melletti elkötelezettségük miatt üldözést
szenvednek. Hívja a reménységet, amely képes arra,
hogy bátorságot ébresszen a jóra, akkor is, és min-
denekfelett, amikor fáradságba kerül.



2009. május ● 5Martinus M Ú L T - I D Ő

Mikes püspök ad limina látogatása
Pál Ferenc

A
következő sorok jelentek meg 86 évvel ezelőtt,
1923. május 6-án az akkori megyei lapban, a

Vasvármegyében: „Gróf  Mikes János megyéspüspökünk ma

reggel utra kel Róma felé, hogy a Szentatya trónja elé járuljon.

Nehéz szívvel ereszti utra egyházmegyéje. Az ő szívük nem oly

erős, az ő bátorságuk nem oly föltétlen, hogy bízni tudnának a

repülőgép biztonságában, amely a páratlanul népszerű egyházfőt

Róma felé viszi.”

Mikes püspök kalandvágya, kíváncsisága már a korban is legendás volt, erre a lépésére azonban nem ezen tu-
lajdonságai vezették, hanem a politikai szükségszerűség. A püspök királypárti, legitimista nézeteiről ugyanis a
környező Habsburg-ellenes államok körében is ismert volt. Tartani lehetett attól, hogy az osztrák és szerb-horvát-
szlovén határőrök kellemetlenségeknek tették volna ki az általuk nem éppen kedvelt egyházfőt. Így ő lett az első
megyésfőpásztor, aki ad limina látogatásra repülőgéppel érkezett.

Mikes püspök útja valóságos diadalmenet volt. Az első magyar polgári légitársaságtól, az éppen 1923 áprilisában
megalakult Aero Express RT-től bérelt egy Junkers H-MACE típusú repülőgépet, és pilótájával Maier József, volt
repülős hadnaggyal, valamint titkárával Dr. Palkó Jánossal és egy szerelővel május 7-én reggel indultak útnak.
Graz-Kalgenfurt-Udine, majd pedig Velence-Ravenna-Róma volt az útvonal. Ujjongó tömeg várta minden leszál-
láskor, az emberek szeretettel fogadták a „repülő püspököt”. 

A Szentatya, amikor személyesen fogadta Mikes Jánost és pilótáját, kicsit szomorúan jegyezte meg, hogy ő is
szívesen kipróbálná a repülést, de a politikai helyzet és egészségi állapota miatt nem hagyhatja el a Vatikánt. Majd
megáldotta őket, és egy Szent Kristóf  érmet adott nekik. 

Május 17-én reggel érkezett vissza a szombathelyi reptérre, majd innen autóval ment a szállására. Rengeteg
szombathelyi gyűlt össze a püspöki palota körül, s óriási ovációval fogadták. 

A gép még aznap, újabb egyházi megbízatást teljesítve visszatért Budapestre, Körmendy László püspöki szer-
tárossal, Horváth Jánossal, a püspöki iskola igazgatójával, valamint Almásy Lászlóval, a híres Afrika-kutatóval,
Mikes püspök akkori sofőrjével, a későbbi angol beteggel.

Jelentkezés a Szombathelyi Katekéta és 
Lelkipásztori Munkatárs Szakra

A Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Katekéta és Lelki-
pásztori Munkatárs Szak felvételt hirdet a 2009/2010-es tanévre,

levelező tagozatra. Jelentkezési határidő: 2009. június 30.

Főiskolánk katekéta és lelkipásztori munkatárs szakát azoknak
ajánljuk, akik érettségivel rendelkeznek. A diploma – püspöki en-

gedéllyel – plébániai katekézis végzésére és a lelkipásztorok
munkáját segítő feladatok betöltésére képesít. A katekéta szak el-
végzése után lehetőség nyílik Szombathelyi Főiskolánkon – egye-

temi képzés keretében – a mesterképzés elvégzésére is, amely
középiskolai hittanár-nevelőtanár képesítést ad. A levelező tago-
zaton félévenként hét konzultáció van. A konzultációs előadáso-

kat kéthetenként, szombati napon tartjuk. A képzés ingyenes.

A jelentkezéshez csatolni kell: kézzel  írott  önéletrajzot hitéleti
adatokkal, jelentkezési lapot, érettségi bizonyítvány fénymásola-
tát, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát (ha van), keresztlevelet,
plébánosi ajánlást, háziorvosi igazolást, 2 db fényképet és 5 db

felbélyegzett borítékot saját nevére címezve.

A jelentkezési lap beszerezhető a következő címen:
GYHF Szombathelyi Katekéta és Lelkipásztori Munkatárs Szak
(9700 Szombathely, Szily J. u. 3., Telefon/Fax: 94/319-151 és

30/428-7688, E-mail: kyrie@t-online.hu) 
Hivatali idő: hétfőtől péntekig, 10-16 óráig.
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Lelkigyakorlat a Szent Erzsébet plébánián
Buda Brigitta / Martinus

Kétnapos körmendi lelkigyakorlatunk vezetője az idén Horváth
Zoltán budapest-terézvárosi plébános atya volt. Április 3-án,
pénteken az atyák már három órától várták a templomban a
bűnbánó, szentgyónásban megtisztulni vágyó híveket. A szent-
mise előtt a karitász csoport vezetésével, keresztutat vegeztünk.
Ebben a szentmisében ünnepeltük a betegek szentségét, amit
110 hívő vett fel. Másnap a helyi fíliákba látogatott el Zoltán
atya, ahol a buzdító szavak után 70 hívő részesült a betegek
szentségében.

Ifjúsági keresztút
Pados Katalin / Martinus

A gencsi Szentkúthoz mindig jó kimenni. Megnyugvást talál
ott az ember, csendet, reményt. Jó megállni a kis kápolna
tövében, végigtekinteni a Kálvárián. Krisztusén és a magun-
kén. Ezért gyűlnek össze minden évben Virágvasárnap a kör-
nyék és Szombathely fiataljai is: hogy együtt legyenek tanúi
Jézus Krisztus szenvedéstörténetének. Csodálatos tavaszi nap-
sütés, lelkes ifjúság, közel 300 zarándok. Ennyien jöttek el idén,
április 5-én, hogy keresztutat járjanak, amit Császár István atya,
az Egyházmegye ifjúsági bizottságának tagja vezetett.
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Nagyböjt Sárváron
Dr. Szalainé Horváth Judit / Martinus

A Szent László Katolikus Általános Iskolában a nagyböjti
időszak színesen telt. A Szent László és a Szent Miklós plébá-
niák szervezésében lelkigyakorlaton vehettek részt a diákok, az
iskola pedagógusaival Fekete Szabolcs Benedek esperesplé-
bános találkozott. Nagypénteken az iskola alsó tagozatosai a
Sárvár-Hegyközségben található Kálvária templomhoz zarán-
dokoltak el. A katolikus iskola igazi húsvéti ajándéka a nagyhét
első napjaiban érkezett meg, ugyanis ekkor volt az iskolai be-
iratkozás. Az idén 46 leendő elsőst írattak be az intézménybe.

Virágvasárnap a Kálvárián
Lőrincz Zsuzsanna / Martinus

Április 5-én a Martineum Felnőttképző Akadémia udvarán
felállított pápai keresztnél gyülekeztek a Kálvária-templom hí-
vei. Különösen szép helyszín volt ez Urunk Jeruzsálembe való
bevonulásának emlékezetére megtartott körmenethez, s az azt
követő szabadtéri szentmiséhez. Különös szerep jutott ezen a
szép ünnepen  a gyermekeknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy
jobban megértsük Virágvasárnap jelképeit. Akik jelen voltak,
mindannyian úgy érezték, hogy aktív részesei egy lelket fel-
emelő, közösséget, egységet teremtő szent liturgiának.
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Természetismereti verseny
Horváthné Kulcsár Gyöngyi / Martinus

Ragyogó napsütés fogadta a résztvevőket Jánosházán április
16-án. A Szent Imre Általános Iskola természetismereti vetél-
kedőjére a helyi iskola képviselőin kívül Celldömölkről, Kő-
szegről, Sárvárról, Szombathelyről és Zalaegerszegről, a
katolikus iskolákból érkeztek gyerekek. A vetélkedést Molnár
Terézia igazgatónő és Pavlics István helyi plébános nyitotta
meg. A 4-8. osztályos tanulók három korcsoportban, 4 fős
csapatokban indultak, hogy összemérjék elméleti és gyakorlati
tudásukat a biológia, a földrajz, a fizika és a kémia területén.

Egyházmegyei Hittanverseny
Salamon Viktória / Martinus

Április 17-én, pénteken rendezték meg az Egyházmegyei Hit-
tanverseny döntőjét a Martineum Felnőttképző Akadémián. Az
esperesi kerületekből mintegy 120 hittanos került a döntőbe,
35 plébániáról. Külön korcsoportban versenyeztek az 5-6. osz-
tályosok, 7-8. osztályosok és a középiskolások. Ebben a
tanévben a hittanverseny fő témája Szent Pál apostol élete,
tevékenysége, levelei és missziós útjai voltak. Az eredményhir-
detést követően az okleveleket és az ajándékokat Dr. Veres An-
drás megyéspüspök adta át a helyezetteknek.

Márk kurzus
Tömő János / Martinus

A Szent András Evangelizációs Iskola szervezésében Márk
kurzuson vettünk részt április 18-án, szombaton a táplánszent-
kereszti plébánián. A tematikus lelkinapon játékos, interaktív
formában megismerkedtünk Márk evangélistával, evangéliumá-
val, illetve jézusképével. Felfedeztük, hogy Jézus Krisztus sze-
mélye – nem csupán tanítása – valóban Örömhír számunkra.
A nap végére, Isten Igéjének bensőséges tanulmányozása meg-
újította életünket. Friss gondolatokkal, az evangélium titkaiban
elmélyülve indulhatunk mi is tanúságot tenni a Feltámadottról.

Szoboravatás
Simonné Benkő Edit / Martinus

Az Isteni Irgalmasság vasárnapján, április 19-én II. János Pál
pápára is emlékezett az Egyház, hiszen a szívünknek oly kedves
Szentatya iktatta be e napot az egyházi ünnepek sorába. Becse-
helyen a délelőtti szentmisét követően a templom melletti kis
parkban leplezte le a művész, Boa Endre fafaragó és Kirner
Zoltán esperesplébános II. János Pál pápa fából készült mell-
szobrát. Ezután hangfelvételről hallhattuk a boldog emlékű
Szentatya hangját, majd pedig Zoltán atya idézte fel II. János
Pál pápa életútját, s méltatta a róla készült alkotást.
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Húsvét a Szombathelyi Székesegyházban
Déri Péter

„Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőülésének művét Krisztus főképpen az ő húsvéti titka által vitte végbe, amikor
halálunkat halálával megtörte, és az életet feltámadásával újjászerzette. Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent
három napja az egész egyházi év tetőpontjaként tündöklik. Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött, úgy csúcspont a
HÚSVÉT ÜNNEPE is az egyházi évben.” (ESZ 18)

A Húsvéti Szent Háromnap liturgiáját a Nagycsütörtök esti szentmise nyitotta meg. Ezen az éjszakán az
Anyaszentegyház visszafogottabban emlékezik az első szentmisére. A Gloria után elhallgat az orgona, a csengők
és a harangok, hiszen a keresztfa árnyéka vetül már erre az estére. Az utolsó vacsorán Jézus, az örök Főpap,
elővételezte nagypénteki keresztáldozatát, és „szeretetének még egy jelét adva”, megmosta tanítványai lábát. Ennek
jeléül a nagycsütörtöki szentmisében Püspök atya megmosta az egyházközségi képviselő testület 12 tagjának a
lábát. Az eucharisztia ünneplése után megfosztottuk az oltárokat minden díszüktől és a kispapok vezetésével vir-
rasztottunk az Úr Jézus mellett.

Nagypénteken, az Úr halálának órájában kezdtük meg a liturgiát az oltár előtt való leborulással. Ez a néma
leborulás fejezi ki a legjobban az Úr iránt megmutatkozó mélységes hódolatunkat. A Székesegyház Werner Kórusa
énekelte a Passiót a kispapok közreműködésével. A Nagypénteki liturgia szerves részét képezi a kereszt előtti hó-
dolat, amelyben szépen megmutatkozik az a kinyilatkoztatás, hogy íme, itt van köztünk az értünk megfeszített
Úr! Este 20 órakor kezdtük Püspök atya vezetésével Szombathely város keresztútját, amelyen közel másfél ezren
vettek részt. 

A húsvéti vigília a Szent Háromnap csúcspontja. A feltámadt Krisztus, mint győző tért vissza az alvilág mélyéről,
széttörve a halál bilincsét és így megadva nekünk a megváltást. Ezt ünnepeltük a szimbólumokkal átszőtt vigília
szertartásban, amelyet a feltámadt Krisztus dicsőségét hirdető körmenet követett.
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A szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség
Horváth József

A
Kálvária már az 1700-as évek püspöki jegy-
zőkönyveiben szerepel a remeteházzal. 1904-ben

épült a karmelita kolostor. 1949-ben alapította meg,
Kovács Sándor megyéspüspök a Szent Kereszt Lelkész-
séget. Ekkor már híre járt, hogy a kolostorokat meg-
szüntetik. Szeretett volna ez által is a kolostor épületéből
néhány helyiséget „átmenteni”. Így maradhatott meg
néhány szoba lelkészlakásnak és közösségi helynek a
karmelita nővérek 1950-ben történt elhurcolása után.

A nyolcvanas évek
elejétől a kommunista
diktatúra különbséget
tett a tiltott, tűrt és
megengedett tevé-
kenységek között.
Eltűrte az bázisközös-
ségek szervezését és a
vallási megújulási
mozgalmak beszivár-
gását az országba,
hogy szalonképes le-
gyen a kommunista
kormányzat nyugat
felé.

Ezzel a háttérrel
jöhettek létre a 80-as
évek kezdetétől a Kálvárián a felnőtt és ifjúsági közös-
ségek. A fiatalok évente több turnusban tartottak lelki-
gyakorlatos nyári táborokat 40-50 résztvevővel.

Csodálatos személyisége volt a Lelkészség közösségi
életének a nemrég a mennyei hazába költözött Győrvári
Edit, aki hitoktatóként, lelkipásztori segítőként szívén
viselte a Kálvária aprajának, nagyjának, gondját-baját.
Mindent megtett azért, hogy a számos közösség tagjai
mindig meg tudjanak maradni a kölcsönös szeretetben
és az egységben. 

Az ifjúsági közösségek létrejöttében közösségképző
tényezők voltak pl. egy pingpongasztal, egy szál gitár,
Istent kereső fiúk és lányok, akik igyekeztek komolyan
elmélyülni az imádságban és a lelki életben. A gitáros
misék hozzájárultak ahhoz, hogy a fiatalok a saját
nyelvükön dicsérjék az Urat. Egy szombathelyi egyház-
megyés lelkipásztor mondta Permayer János atya itt tar-
tott ezüstmiséjén: „még nem láttam ennyi tiszta arcú fiatalt,

így együtt.” A lelkipásztorral együtt a fiatalok is nyitottak
voltak az induló lelkiségi mozgalmak felé. Nem kevesen
vettek részt a fokoláré és a karizmatikus mozgalmak
különböző találkozóin, valamint a nagymarosi találkozó-
kon. Ez idő tájt született az elnevezés: a kálváriások.

Közben folyamatosan alakult a Kálvária-templom
élete is. A fiatalok között voltak, akik az ifjúsági közössé-
gen belül találták meg a házastársukat. Az egykori fiata-
lok jelentős része, családközösségben folytatja közösségi
életét, amelynek jelenleg mintegy 26 család a tagja. Ma
is közösen táboroznak nyaranta, mintegy 100-110-en,
gyermekeikkel és a távolba szakadtakkal együtt. Éves
terv alapján dolgoznak. Havonta egy lelki találkozó van,
amelyet a lelkipásztor vezet. Hetente más-más családnál

imádkozzák el kö-
zösen a rózsafüzért,
havonta egyszer pedig
szentségimádást tarta-
nak a Kálvária-temp-
lomban. Szabadidős
programjaik is van-
nak, amelyek jó alkal-
mat teremtenek a
gyermekeiknek is,
hogy egymást megis-
merve újabb közös-
séggé fejlődjenek,
mint szüleik tették 20-
30 évvel ezelőtt.

Fontos közösség-
képző lehetőség a ma-

jális, amelyet a közösségek szerveznek évről évre.
A lelkészség ifjúsági közösségében 4 papi és 2 szer-

zetesnői hivatás született. Közülük kettő a szombathelyi,
kettő pedig az egri egyházmegyében végzi a munkáját.
Két leány pedig a szerzetesi hivatást választotta.

A vallási élet a Kálvárián sem problémamentes. Saj-
nálatos módon történtek válások. Voltak, akik fiatalon
és váratlanul költöztek el az örökkévalóságba. Sajnos
vannak, akik eltávolodtak az Istentől, vagy éppen más
felekezet vagy szekta tagjai lettek, de számuk elenyésző.

Az új társadalmi helyzetnek megfelelően új formában
jöttek létre közösségek. A Lelkészségen működik cser-
készcsapat, Kolping egyesület, folyamatosan formálódó
ifjúsági közösség, rózsafüzér társulat, különböző család-
közösségek, biblia csoport, több imaközösség. 

Vannak gondok is, hiszen a Kálvária kisebb-nagyobb
közösségei sem húzhatják ki magukat abból a társadalmi
közegből, amelyben élnek. Itt is érződik, hogy milyen
nagy elszívó hatása van a médiumoknak, a hatalmas
programkínálatnak, a pogány lehetőségek tárházának.
Mindezek ellenére mindenki teszi a dolgát és igyekszik
elmélyülni, még fájdalmak árán is a hitben és a kölcsönös
szeretetben.
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Mi az, amit így elöljáróban elmondanál magadról? Kérlek, mu-

tatkozz be pár szóval!

Martonné Böröcz Ramónának hívnak. Jánosháza
mellett, Nemeskeresztúron élek férjemmel és két kislá-
nyunkkal. Luca öt éves, Dorka kettő múlt november-
ben. Most gyesen vagyok, szeptembertől kezdek újra
tanítani a jánosházi Szent Imre Általános Iskolában.

Mi vezetett a tanári pályára?

Ameddig csak vissza tudok emlékezni gyermekko-
romra, mindig tanárnő szerettem volna lenni. Amíg a
többi pajtásom babázott, én a szép sorba
leültetett játékaimat okítottam fenn-
hangon. Nemrég került a
kezembe egy régi mese-
könyvem, amelynek az első
oldalára egy 25 fős osz-
tálynévsort és osztály-
zataikat jegyeztem fel.
Amikor szülőfalum-
ban, saját régi
iskolámban, a jános-
házi Szent Imre Ál-
talános Iskolában
kaptam magyar ta-
nári állást, az álmom
vált valóra: tanítottam.

Hogy néz ki egy napod?

Hogyan osztod be az idődet?

Hétköznapjaim már kora
reggel mozgalmasan indulnak:
Luca lányomat óvodába viszem,
aztán pedig a szokásos háziasszonyi
teendők várnak rám: főzés, mosás, takarítás. Kisebbik
lányom, Dorka mindenben segít nekem, így a feladatok
elvégzése kicsit több időbe telik az átlagosnál, viszont
kiváló lehetőség adódik például mondókázásra, vagy
akár a színek megtanulására. Ebéd után, amíg ő pihen,
van időm egy kis lelki feltöltődésre. Szükség is van rá,
hisz a délután megint a gyermekeké, ilyenkor csak velük

szeretek foglalkozni. Férjem sajnos csak este ér haza a
munkából, de a közösen elköltött vacsorák a nap
legszebb részei. Később, ha a ház már csendes, hálát
adok Istennek és erőt kérek a rám váró újabb naphoz.

Mi a sok feladat közötti fontossági sorrend? Melyik áll az első

helyen? Miért?

Természetesen minden rám váró feladatot igyekszem
maximálisan megoldani, a legfontosabbnak mégis a
családanyaságot érzem. Azt gondolom, ha Isten mega-
jándékozott a férjemmel és a gyermekeinkkel, akkor

nekem az a dolgom, hogy szerető családi
otthont teremtsek a számukra, ahol a

lányaink olyan igazi értékeket lát-
nak és tanulnak, aminek

köszönhetően boldog ke-
resztény emberekké cse-

perednek.

Milyen érzéssel kezdesz

újra tanítani szeptem-

bertől? Mit gondolsz,

mennyire lesz nehéz a

többi munka mellé még

ezt is beilleszteni?

Amikor öt éve egy
időre búcsút vettem a

kollégáimtól, a gyere-
kektől és az iskolától, fájt

a szívem, hisz nagyon sze-
rettem a munkámat. Aztán

az utóbbi időben az élet más
területén kellett bizonyítanom, és

nem tagadom, van bennem egy kis izga-
lom. Biztosan jó szervezés kell majd ahhoz, hogy min-

denre jusson időm. Hiszem azonban, hogy Isten
továbbra is ad erőt a rám váró feladatokhoz.

Köszönöm szépen az interjút, sok örömet, energiát és egészséget

kívánok!

Édesanya és tanárnő: honnan veszi az erőt?
Marx Anna

Megújult kínálattal folytatódik a könyvvásár 
a Szent Márton Kölcsönkönyvtárban!

2009. április 20-tól teológiai, szépirodalmi, képzőművészeti és zeneművészeti 
témájú antikvár könyvek árusítása kezdődik.

Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. (Kegytárgybolt mellett)

Nyitva tartás: hétfő (9.30-12.00 és 12.45-17.30)
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Csúcs és Forrás
Tevékeny és tudatos részvétel 2.
Kürnyek Róbert

A
test imája a gesztusokon és a testtartásokon ke-
resztül valósul meg. Ezek tudatos alkalmazása

nagyban hozzásegíti a liturgián résztvevőt a tevékeny
részvételhez. 

A vonulás, túl azon, hogy praktikus jellege van, szim-
bolikus jelentéssel is bír. Kifejezi a folytonos úton le-
vést az Istennel való találkozás felé, amely a liturgiában
is megvalósul. Így a liturgiában való találkozásra vezető
út a végleges találkozásra vezető útra kell, hogy emlé-
keztessen minket. Ez nem csak a liturgia vezetőjének
vonulására vonatkozhat, hanem akár az egyes hívőnek
a templomig megtett útjára is. 

Az állás a tiszteletadás kifejeződése. A liturgia során
mindannyiszor állunk, amikor a Krisztussal való talál-
kozás liturgikus módon megvalósul (vö. SC 7). Amikor
a pap érkezik a liturgia kezdetén, maga Krisztus érkezik.

Amikor az evangélium szavait olvassák, maga Krisztus
szól. Amikor az áldást fogadják, Krisztus áldását nyerik
el. 

Az ülés az odafigyelést fejezi ki. A liturgia során akkor
ülünk, ha az értelem figyelmére van szükség (pl. amikor
a szentírási olvasmányokat olvassák). Ez a kényelmes
testhelyzet lehetővé teszi, hogy az igazán lényeges dol-
gokra figyelhessen a liturgián résztvevő, különösebb
testi megerőltetés nélkül. 

A térdelés egyaránt kifejezhet bűnbánatot és hódola-
tot. Elkövetett hibáink és bűneink az Isten előtt szé-
gyennel töltenek el bennünket. A bocsánatkérés
alázatának leginkább kifejező módja, ha térden állva
kérjük a Teremtő bocsánatát. Ugyanakkor a térdelés-
ben kifejeződhet a hódolat magatartása is, mint pl. a
térdhajtásban a szentségi Jézus előtt vagy az alapítás
igéit hallgatva.

A liturgiában csak a püspök, a pap vagy a diakónus
imádkozik kitárt karral, mégpedig azokban az imádsá-
gokban, amelyekben valamilyen kérés fogalmazódik
meg. A kitárt kar a nyitottságot és a befogadókészséget
fejezi ki. 

A lefelé vagy egy másik személy felé fordított tenyér
a Lélek közlésének a gesztusa. A liturgikus cselekmé-
nyekben csak a püspök, a pap és a diakónus végzi. Elő-
fordul a szentmisében az alapítás igéinek kimondása
előtt, a könyörgő imádságot tartalmazó áldásokban, de
ugyanígy a püspök-, pap- és diakónusszentelés vagy a
szentgyónás során. 

A gesztusok tehát – amellett, hogy önmagukban is
jelentéssel bírnak – kiegészítik és teljessé teszik a litur-
gikus cselekmények során kimondott szavakat. Segítsé-
gükkel valóban a teljes ember vehet részt a liturgiában. 

A papi hivatásról
Ipacs Bence

A
hivatás nem választás kérdése. Nem mondhatom egyszerűen: pap sze-
retnék lenni, és már megyek is jelentkezni. Ezt Jézus dönti el: meghív

vagy nem hív meg. A hívásnak lehet elébe menni, rögtön elfogadni, vagy úgy
tenni, mintha meg se hallanánk, menekülni előle. Én ez utóbbiak közé tar-
toztam. Nagy harcokat vívtam, amire elfogadtam a hívó szót, amire kimond-
tam: „legyen meg a te akaratod”. De nagy megkönnyebbülés volt kimondani az
IGEN-t. Mert Jézus elől nincs menekülés: választ kell neki adni. A lélek nem
nyer nyugalmat, amíg a megfelelő választ meg nem adja. A kifogásaimat, ame-
lyekkel Jézust meg akartam győzni, miért vagyok alkalmatlan, mára feladtam.
Tudom és látom, hogy gyenge vagyok e magasztos szolgálatra, de tudom azt
is, hogy megadja a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy betölthessem, amire hívott. Ajándék és titok ez. Egy fel-
mérés szerint a papok a legelégedettebbek „foglalkozásukkal”. Nem csodálkozom. Papnövendékként már én is
tapasztalhatom e hivatás kimeríthetetlen gazdagságát és örömét. Jézus mindig a legjobbat akarja nekünk. Azoknak
is, akiket a papságra hív. Nekem is.

„Nem ti választottatok engem, 

hanem én választottalak titeket.” (Jn 15,16)
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Ha péntek este, akkor a körmendi plébánia
benépesedik. Fél 8 körül közel 20 fiatal gyűlik
össze. Ők alkotják a helyi ifjúsági csoportot,
amelynek lelki vezetése Zakó Jenő atya fela-
data. Imádkoznak, meghallgatják a hétvégi
evangéliumot, arról elmélkednek, énekelnek,
beszélgetnek. A szokásos program után meg-
beszélik a közös teendőket, a hétvégi progra-
mokat, és ami a legfontosabb, jól érzik
magukat. A közösség aktívan részt vesz az
egyházmegyei ifjúsági programokon is. 

Báger Szabolcs

Egyházmegyei Ifjúsági tábor Őrimagyarósdon

A Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága és a Katolikus Ifjúsági Vezetőképzőt (ismertebb nevén: HAJSZOLÓT)
idén befejező fiataljaink egyházmegyei ifjúsági tábort szerveznek 2009. július 26-31. között

Őrimagyarósdon. A tábor Assisi Szent Ferenc életére és szemléletmódjára épül, a fiatalok
főként sátorban, egyszerű körülmények között töltenek együtt egy hetet csodálatos kör-

nyezetben, a Vadása-tó közelében. Lelki programok, előadások, kézműves foglalkozá-
sok, kulturális- és sportprogramok, akadályverseny, tábortűz színesítik a programot.
A tábor nyitónapján Gyöngyös Balázs, Egyházmegyénk újonnan felszentelt papja
mond újmisét. 

Jelentkezési határidő: 2009. május 9. (szombat)

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Mikolás Attila atyánál (Mobil: 20/323-4358; E-mail: mikatt@freemail.hu)

Pados Katalinnál (Mobil: 30/475-2410; E-mail: pados@martineum.hu)
Polgár Klaudiánál (Mobil: 30/428-6848; E-mail: klaudiabuk@freemail.hu) 

Alsó korhatár: 16 év. Részvételi díj: 7.000,- Ft/fő. Egyházmegyénk minden fiatalját szeretettel hívjuk és várjuk!

Ifjúsági találkozó Táplánszentkereszten

A Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Fóruma, a Szombathelyi Egyházmegye és a RENOVABIS támogatásával a a Szom-
bathelyi Esperesi Kerület fiataljainak számára 2009. május 16-án, szombaton Ifjúsági találkozót szervez Táplánszent-
kereszten az Általános Iskolában (Fő u. 12.). 
Jelentkezni a plébániákon és a SZEIF irodájában Pados Katalinnál (Telefon: 94/514-355; E-mail: pados@martineum.hu)
lehet május 8-ig! Alsó korhatár: 14 év

Tavaszi tárlatnyitó
Horváthné Simon Katalin

A Szent Pál-év alkalmából, két új kiállítással várjuk a látogatókat megújult egyházmegyei
múzeumunkban. 
Brenner János életét bemutató új, állandó kiállítás nyílik, itt a hagyományos tárlatbemutatón
túl, a multimédiás eszközök használata – reményeink szerint - az újdonság erejével hat
majd az ide látogatókra. 
Az időszaki kiállításban megtekinthető lesz Somlai Julianna balatongyöröki festőművész
kettőszáz gyönyörűen megalkotott ikonmásolata - ez a tárlat szeptember végéig lesz lát-
ható. 

A kiállítást Dr. Veres András megyéspüspök nyitja meg. Az ünnepi megnyitót követően ki-
sorsolásra kerül egy-egy „Somlai-ikon” is, amelyeket a művésznő fog átadni a szerencsés
nyerteseknek. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2009. május 11-én 16.30 óra-
kor a Sala Terrrenaban. (megközelíthető a Mindszenty József tér felől)

Nyitva tartás: május 14-től k-szo: 9-17   vasárnap, hétfőn és ünnepnapokon zárva. Cso-
portoktól előzetes bejelentkezést kérünk (Telefon: 94/317-929,  E-mail: muzeum@marti-
nus.hu, Internet: www.martinus.hu/muzeum).
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Hűségben szolgálni!
Ministráns gondolatok Alpokaljáról
Szakál Szilárd

A
csodálatos kenyérszaporítás történetében ezt ol-
vashatjuk: „Van itt egy fiú öt árpakenyérrel és két hal-

lal.” (Jn 6,9) Ő egy volt azok közül, aki segített az
apostoloknak. Valamiképpen ezt a gyermeket tekint-
hetjük az „első” ministránsnak, hiszen a kenyérszaporítás
az Oltáriszentség előképe, és ennek a fiúnak a szol-
gálatát éppen ezért nyugodtan tekinthetjük a ministrálás
„előképének”. Igaz közben eltelt kétezer év és sok min-
den változott, de a ministrálás lényege, az oltárszolgálat,
az ugyanaz maradt.

Ma is nagy szükség van ministránsokra. Nem csak

arról van egyszerűen szó, hogy itt nálunk paphiány van
és kellenek a hivatások. Természetes, hogy a ministrálás
hozzásegíthet valakit a papi hívatás felismeréséhez.
Ugyanakkor ma, amikor az Egyház küzködik Eu-
rópában  –  akkor  a  ministránsok  ugyanúgy építik az 

Egyház közösségét. Igen, a papnak jó, ha van segítsége
és látnak a hívek fiatalokat az oltár körül. Ez mindig
reményt ad a papi szolgálathoz és egy újabb kap-
csolódási pontot, a papnak a hívekkel való kapcsola-
tában.

Nálunk Kőszegen és most már Hegyalján is minden
hónapban rendszeresen van a ministránsoknak foglal-
kozás. Meg kell tanítani a gyerekeket a templom, az
imádság és a szolgálat szeretetére. Érezzék át, hogy
mindenen túl egyedül Jézusnak szolgálnak. Fontos a
hűség, hiszen a vasárnapi ministrálás nem kihívás. Mert
aki Jézusnak szolgál, az hétköznap is szolgál neki, még
akkor is, ha nincs kedve. Ebben van nagy szerepük a
szülőknek, hogyha lankad a gyermekeik kedve, akkor
bátorítják, lelkesítik őket. Így teheti a ministránsok szol-
gálata gazdagabbá a szentmisét és az egyházközséget. 

Adja Isten, hogy minden ministráns a szolgálata által
váljon egyszer az Anyaszentegyház felelős tagjává és az
életük legyen boldog családosként, papként vagy szer-
zetesként Isten nagyobb dicsőségére!   

Bíró a vádlotthoz:
- Kéri a következő kérdést, vagy megáll három évnél? 

- Mi a különbség a méh és a darázs között?
- A darázs nem gyűjt fémhulladékot. 

Beszáguld a hajókikötőbe egy taxi. Hatalmas fékcsikordulással betolat
a stéghez. Kivágódik az ajtó, és egy férfi ugrik ki belőle egy hatalmas
kofferral. Látja, hogy a hajó 10 méterre van a parttól. Emberfeletti
erővel meglódítja a koffert, és átdobja a hajóra. Azzal se szó se beszéd,
beleveti magát a vízbe, és hatalmas karcsapásokkal átúszik a hajóra.
Büszkén felkapaszkodik a fedélzetre. Mindenki ujjong.
Csak egy öreg matróz ingatja a fejét csendesen:
- Na jó, jó, ez szép teljesítmény volt... De nem lett volna egyszerűbb,
ha megvárja, amíg kikötünk?

- Savanyú a szőlő - mondta az oroszlán. És megette a szüretelőket.
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A Biblia
Jézus közelében sorozat díszdobozban
Forrás: www.etalonfilm.hu

A Jézus közelében sorozat 4 epizódja együtt, dísz-

dobozos kivitelben is megjelent az Etalon Kiadó

gondozásában. A csomagban a következő filmeket ta-

lálhatják meg az érdeklődők:

Názáreti József  

Az első olyan film, amely Jézus születésének történetét

egészen sajátos szempontból dolgozza fel. Az esemé-

nyek folyását ugyanis nem Mária, hanem a férj,  József

szemszögéből mutatja be.

Mária Magdolna  

Azon kevés női alakok egyike, akik közvetlen, szoros

kapcsolatba kerültek Jézussal. Ez az alkotás egy titok-

zatos asszony  megtérésének rendhagyó története.

Júdás

Az árulás történetének ez az elbeszélése Júdást helyezi

a történet középpontjába. Egészen sajátos módon mu-

tatja be az eseményeket, a politikai ármánykodások és

Jézus tiszta szándéka közötti konfliktust.

Hitetlen Tamás

A keresztrefeszítés és a feltámadás közötti időszakot is-

merhetjük meg a „kétkedő tanítvány” szemszögéből. A

fordulatokban gazdag események magukban hordoz-

zák a hit megújulásának történetét.

A történetekhez a neves alkotók és Marco Frisina

gyönyörű filmzenéi adják a garanciát a tartalmas és

igényes kikapcsolódáshoz.

(Hordozó: DVD, Eredeti cím: Gli amici di Gesú, Hossza: kb. 375 perc,

Műfaj: dráma, Korhatár-besorolás: 12 év, Hang: magyar 2.0 és angol 2.0

vagy olasz 2.0, Felirat: magyar, Lakossági fogyasztói ára: 9.900 Ft)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye
Forrás: Magyar Kurír

Szeretnénk megismertetni kedves olvasóinkkal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2009. április

24-i állásfoglalását a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényről.

A z Országgyűlés által megszavazott bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló tör-

vény a Katolikus Egyház tanítása szerint komoly veszélyt jelent a társadalom

alapvető intézménye, a család számára. Az Egyház, a természeti törvény és a

magyar Alkotmány is azt vallja, hogy a család egy férfi és egy nő kizárólagos,

a társadalom számára is hasznos életközössége, amelynek célja a házastársak

java és az élet továbbadása.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ismét hangsúlyozza, hogy a

család az az alapvető emberi közösség, amely a személyes boldogság és a gyer-

mekek nevelése szempontjából mással nem helyettesíthető, része a népek és az

egész emberiség közjavának. A politikusoknak szem előtt kell tartaniuk a tár-

sadalom védelmét, és olyan jogszabályok létrehozásán kell fáradozniuk, amelyek

erősítik a család intézményét, és bátorítják a fiatalokat a felelősségteljes családalapításra és gyermekvállalásra,

vagyis, amelyek az általuk vezetett nép életét és nem pusztulását szolgálják.

Minden olyan kísérlet, amely a házasságon kívüli párkapcsolatokat, beleértve az egyneműek együttélését, a

házasság intézményéhez kívánja közelíteni jogi eszközökkel, gyengíti a családok helyzetét, veszélyezteti a fiatalok

döntési szabadságát, valamint a felnövekvő gyermekek egészséges fejlődését.
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Könyvajánló – 
Egybegyűjtött Weöres
Paksa Balázs

A
A XX. századi magyar irodalom
egyik legnagyobb alakjának, a

szombathelyi születésű Weöres Sándor-
nak műveit a hetvenes évek összkiadása
óta nemigen olvashattuk egyben. Az
akkoriban megjelent háromkötetes
Egybegyűjtött írások azóta is nagy
kincset jelent tulajdonosainak, s bánatot
a rá antikváriumokban vadászóknak.

A versszeretők nagy örömére a Heli-
kon kiadó most új kiadásban fog neki a weöresi életmű
közreadásának, s a vállalkozás első momentumaként a
háromkötetesre tervezett Egybegyűjtött költemények
első darabja már tavaly novemberben, második kötete
pedig idén áprilisban megjelent. Weöres Sándor műveit
új elrendezésben, friss kiadásban, Steinert Ágota szer-

kesztő gondos munkájának köszön-
hetően olvashatjuk, s a trilógia a tervek
szerint júniusban válik teljessé. A kiadó
további célja, hogy 2013-ig a teljes élet-
művet megjelentesse, köztük a Psyché,
a Három veréb hat szemmel, a Prózai
írások, a Kötetben eddig meg nem je-
lent versek, a Drámák, a Levelezés,
valamint a Műfordítások köteteivel.

Ez a terjedelmében és szellemi érté-
keiben egyaránt hatalmas életmű sze-
retettel ajánlható mindazoknak, akik
szeretik a megbízhatóan klasszikusat és
a meghökkentően modernet, a virtuóz

játékosságot és a tiszta formák eleganciáját, a keleti
bölcsek rezzenetlenségét és a keresztény szenvedé-
lyességet. 

Olyan szellemiséget vehetünk birtokunkba, amely az
emberi kultúra minden színét magára tudta ölteni, és
azt nekünk, az olvasóknak is fel tudja mutatni.

Bérmálások időpontjai

május 16. (szombat)
10 óra Milejszeg (Assisi Szent Ferenc-templom)
15 óra Szentgotthárd (Nagyboldogasszony-templom)

május 17. (vasárnap)
10 óra Körmend (Árpád-házi Szent Erzsébet-templom)
15 óra Kám (Szent András apostol-templom)

május 23. (szombat)
10 óra Jánosháza (Keresztelő Szent János-templom)
15 óra Rábapaty (Kisboldogasszony-templom)

május 24. (vasárnap)
10 óra Csörötnek (Örök Ige-templom)
15 óra Táplánszentkereszt (Szent Lőrinc-templom)

május 30. (szombat)
10 óra Vép (Urunk színeváltozása-templom)
15 óra Egervár (Alexandriai Szent Katalin-templom)

május 31. (vasárnap)
9 óra Szombathely (Székesegyház)
15 óra Szombathely (Szent Kvirin Szalézi-templom)

június 1. (hétfő)
10 óra Sárvár (Szent Miklós-templom)
15 óra Szentpéterfa (Szent Péter és Pál apostolok-templom)

június 6. (szombat)
16 óra Lispeszentadorján (Szent Adorján-templom)

június 7. (vasárnap)
10 óra Zalaegerszeg (Szent Mária Magdolna-templom)
15 óra Celldömölk-Alsóság (Szent Miklós-templom)

június 11. (csütörtök)
15 óra Rum-Kastély (Szent László király-templom)

Fókuszban - programok, események

május 16. (szombat)
9.30 óra Szombathelyi Esperesi Kerületi Ifjúsági talál-
kozó (Táplánszentkereszt, Általános Iskola)

május 18. (hétfő)
18 óra KÉSZ Szombathelyi Csoport - Dr. Martos Levente
Balázs: „Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért
szenvedni” című előadása (Szombathely, Premontrei
Gimnázium díszterme)

május 19. (kedd)
18 óra KÉSZ Körmendi Csoport - Dr. Martos Levente Ba-
lázs: „Megíratott – értünk” - Bibliai gondolatok magány-
ról és közösségről című előadása (Körmend,
Polgármesteri Hivatal nagyterme)

május 22-24. (péntek-vasárnap)
18 óra Családcsoport Vezető Képzés I. hétvége (Szom-
bathely, Martineum Felnőttképző Akadémia)

május 28. (csütörtök)
20 óra Taizéi imaóra (Szombathely, Szent Márton-
templom)

június 6. (szombat)
9 óra Egyházmegyei Családi Juniális (Szentpéterfa)
24 órás szentségimádás (Szombathely, Boldog Batt-
hyány-Strattmann László templom - Olad)

június 11. (csütörtök)
20 óra Szentségimádás papokért és papi hivatásokért
(Szombathely, Székesegyház)

június 12-14. (péntek-vasárnap)
18 óra Családcsoport Vezető Képzés II. hétvége (Szom-
bathely, Martineum Felnőttképző Akadémia)

június 14. (vasárnap)
9 óra Püspöki szentmise és úrnapi körmenet (Szombat-
hely, Székesegyház)




