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Papi dispozíciók

2009. augusztus 1-jétől a Megyéspüspök ren-
delkezése szerint a következő, lelkipásztorokat érintő
változások lépnek érvénybe a Szombathelyi Egyházme-
gyében.

Nyugállományba vonul: Bárdics Lajos (Vasvár);
Hencz Ernő (Zalaszetgyörgy); Dr. Horváth Lajos (Szom-
bathely, Jézus Szíve - Szőllős); Pavlics István (Jánosháza)

Plébánosi kinevezések és áthelyezések: Aigner

Géza (Szombathely, Szent Márton  Répcelak); Andor

Zoltán (Nagykutas  Gersekarát); Bodorkós Imre

(jánosházi káplán  jánosházi plébános); Burusán József

(Püspökmolnári  Vasvár); Fekete Szabolcs Benedek

(Csákánydoroszló  Szombathely, Jézus Szíve - Szőllős);
Görbe László (Répcelak  Milejszeg); Kálinger Roland

(Milejszeg  Katonai Ordinariátus szolgálat); Kondákor

Gyula (Csesztreg  Lenti); Páli Zoltán (Tornyiszentmik-
lós  Csesztreg); Schauermann János (Vát  Szombathely,

Szent Márton)�; Dr. Stift Zoltán (Budapest-Zugliget, Szent
Család  Csákánydoroszló); Tüske József (Lenti  Tornyi-

szentmiklós); Zakó Jenő (körmendi káplán  vát-nemesbődi
plébános)

Kápláni kinevezések: Lentiben határozatlan időre
megszűnik a kápláni státusz; Balasi István (Páka  Szent-

gotthárd); Huszár Balázs (Szentgotthárd  Vasvár);
Németh László (Lenti  Jánosháza); Varju Gábor (Vasvár
 Körmend); Újmisésünk, Gyöngyös Balázs Pákára kerül
kápláni� beosz�tásba
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14. oldal Egyházmegyei Családi Juniális

Június 19-én, Jézus Szentséges Szíve ünnepének vesperása alkalmával XVI. Benedek pápa a világ minden
tájáról egybegyűlt papok jelenlétében nyitotta meg a Papok évét a római Szent Péter-bazilikában. 
A Vianney Szent János halálának 150. évfordulójához kapcsolódóan meghirdetett ünnepi év célja, 

hogy papok és hívek újra felfedezzék a papi hivatás értékét.
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A világ túlélése a családban
Nagy Gábor és Nagyné Vecsei Alexandra

A
mai világban egyre gyakoribb, hogy a fiatalok úgy gondolják, felesleges házasságot kötniük, elég, ha csak
összeköltöznek, élettársi kapcsolatot létesítenek egymással. A másik nagy probléma, hogy akik házasságot

kötnek, azok nagy része nem veszi komolyan a házasság szentségét, és kapcsolatuk válással végződik. 
Vajon miért történnek ezek életünk-

ben? A fiatalok azzal magyarázzák, hogy
azért jó, hogy csak összeköltöznek, mert
ha nem sikerül a kapcsolat, nem megfe-
lelő a társ, akkor egyszerűen továbbáll-
nak, és keresik a következő „áldozatot”.
Igen, de arra nem gondolnak, ha e röpke
idő alatt sikerül egy gyermek számára
életet adniuk, akkor ő milyen körül-
mények között nő fel? Milyen példát lát?
Ha ez ilyen ütemben fog folytatódni, ak-
kor előbb utóbb a világon mindenki egy
rövid időre együtt fog élni a másikkal?
Esetleg versenyzünk, hogy ki kivel hány-
szor tudott összeköltözni?

Nekünk, katolikus családoknak a fela-
datunk, hogy ezt megakadályozzuk! Vezessük rá a jegyben járókat, hogy a jegyesség ideje alatt minél jobban is-
merjék meg egymást, ezt az időt töltsék tisztán, testi kapcsolat nélkül! Jobb egy kapcsolatot még ebben az
időszakban felbontani, mint később. Tartsák fontosnak a szentségi házasságot! Ne csak azért jöjjenek a templo-
mokba házasságot kötni, hogy megfelelő világítás mellett, szép háttér előtt mondhassák ki a boldogító igent!
Ezekre a fontos dolgokra a jegyesoktatásokon lehet a legjobban rámutatni. Szép kezdeményezés, hogy egyes plé-
bániákon a helyi atya mellett egy vagy több házaspár besegít e munkába. Úgy gondoljuk, a mai fiataloknak szüksé-
gük van arra, hogy párhuzamosan hallják a pap és a világiak véleményét. Lássák saját szemükkel, hogy hogyan
lehet Krisztus tanítását a mai világban, egy családban megélni. 

A házasságkötés után egy család számára segítség lehet, ha látja, hogy nem egyedül van a világban, hanem rajta
kívül még nagyon sokan élnek azonos elvek szerint. E felismeréshez nagy segítséget nyújtanak például az egy-
házmegyei családtalálkozók. 

Jelen pillanatban kettő ilyen esemény van a Szombathelyi Egyházmegyében. Az egyik egy könnyedebb hang-
vételű majális vagy juniális, a másik pedig egy lelki nap advent előtt. Sokan sajnos félreértik, hogy mik is ezek az
alkalmak, úgy gondolják, hogy ez nem más, mint a családcsoportok találkozója. Bár úgy lenne, mert akkor az azt
jelentené, hogy az egyházmegye minden plébániáján működne több családcsoport, és az egyházmegye minden
családja valamelyik közösséghez tartozna. Egyelőre sajnos nem így van, ezért nem közösségek találkozója, hanem
családoké. Kik is tartoznak a családok közé? A család szó több generációt ölel magába, így a legkisebbtől a
legidősebbig mindenki beletartozik. Sokan úgy érzik, hogy nekik azért nem kell ilyen találkozókra menniük, mert
már kiöregedtek belőle. A kérdés csak az, hogy miből: az Egyházból vagy a családból? Visszatérve a találkozókra,
akik ott vannak, hitükben megerősödve térnek haza, hisz látják, hogy nincsenek egyedül. 

Ezért kérünk mindenkit: járjon nyitott szemmel és füllel, hogy amikor valamilyen meghívást kap, azonnal tudjon
jelentkezni! Ilyen meghívás lehet például a családcsoport-vezetők találkozója, a jegyesoktatást tartók összejövetele,
ahol megoszthatják egymással a tapasztalataikat és hallhatnak új gondolatokat. De ide sorolhatom a papok kéréseit
is, főleg most, amikor a papok éve kezdődik, kényeztessük el egy kicsit őket, és próbáljunk többet segíteni nekik,
mint eddig! Mutassuk meg, hogy bízhatnak bennünk, mi családok ott vagyunk, mi alkotjuk a plébánia közösségét,
és szívesen segítünk bármiben!

„A derék családban minden dolog a házastársak egyetértésével megy végbe.”
(Plutarkhosz)
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Pap- és diakónusszentelés a szombathelyi Székesegyházban
Kovács József

F
elemelő ünnepre gyűltek össze a Szombathelyi Egyházmegye papjai és hívei június 20-án a szombathelyi

Székesegyházban. Dr. Veres András megyéspüspök áldozópappá szentelte Gyöngyös Balázs diakónust,

valamint diakónussá Bokor Zoltán és Kovács Richárd akolitusokat és megnyitotta a Papok évét. A főpásztorral

együtt misézett Dr. Konkoly István ny. megyéspüspök, Dr. Jožef  Smej ny. maribori segédpüspök – aki pappászen-

telésének 65. évfordulóját ünnepelte –, Schneller János és Krammer Rafael aranymisés atyák és a jelen lévő papok.

A szentelési szertartás az evangélium után kezdődött, amikor név szerint szólították azokat, akik a diakonátus

illetve az áldozópapság szentségében szeretnének részesülni.

Ezután a szentelendők ígérete következett, amiben vállalták a szenteléssel járó kötelezettségeket: hirdetik az

evangéliumot, megtartják a cölibátust, imádkozzák a szent zsolozsmát, bemutatják a legszentebb áldozatot, és

engedelmességet fogadnak a mindenkori megyéspüspöknek.

A szertartás a Mindenszentek litániájával folytatódott. A jelöltek leborultak a földre, míg a jelen levő papok és

hívek térden állva a szentek közbenjárását kérték. A földre borulás a teljes megsemmisülést fejezi ki, valamint

azt, hogy életüket teljes mértékben Isten akaratának rendelik alá. Ezután a szentséget kiszolgáltató püspök, mint

az apostolok utóda imádság és kézrátétel által átadta a Krisztustól kapott hatalmat és küldetést. A szerpapokat

plébánosaik átlósan felöltött stólába és dalmatikába öltöztették.

A püspök kézrátétele után a jelen lévő papok is az újmisés fejére tették kezüket, jelezve, hogy befogadják az

egyházmegye papi közösségébe, ezt követően plébánosa adta rá a papi hatalmat jelképező stólát és miseruhát. 

A nagycsütörtökön szentelt krizmával a Püspök atya megkente az újonnan szentelt kezét, átadta az áldozati

kelyhet és paténát, majd békecsókkal köszöntötte. Az apostoli papság kegyelmét elnyerve az eucharisztia liturgiáját

paptestvéreivel együtt mutatta be, a szentmise végén újmisés áldásban részesítette a jelenlévőket. 
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Pünkösdölő Körmenden
Horváth Viktória, Báger Szabolcs / Martinus

Immár hagyománnyá vált városunkban, hogy pünkösd vasár-
napján az esti szentmise keretében különös ünnepélyességgel
várjuk és köszöntjük a Szentlelket. A húsvéti szent időszak
méltó lezárása a Lélekvárás, hiszen a mai világban különösen
is nagy szüksége van az embereknek a megerősítésre, és a
Szentlélek hét ajándékára. A pünkösd estének különleges jel-
leget adott a Körmendi Béri Balog Ádám Táncegyüttes
pünkösdölője, amely egy régi, szép népszokás felelevenítése.

Keresztjárás Bérbaltaváron
Süle Márton / Martinus

A baltavári hegyen folytatódott a keresztjárás, június 1-jén a
határ megtartásáért. A környékbeli pincék gazdái minden évben
pünkösdhétfőn összejönnek a hegyi keresztnél, hogy közösen
imádkozzanak az alkalmas időjárásért és a bőséges termésért.
Könyörgések hangzanak el az Egyházért is, hogy az emberek
jó szőlővessző módjára megmaradjanak az igazi Szőlőtőn. Az
áhítat a keresztjáró napok rendjét követve zajlik. Az egyes
könyörgések között közösen énekelnek a jelenlévők, a végén
pedig a Szentlélek litániáját imádkozzák el.

Családünnep
Bodorkós Imre / Martinus

Június 1-jén, pünkösdhétfőn a körmendi plébánia fíliájában,
Horvátnádalján 10 órakor Bíró László tábori püspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke ünnepi
szentmisét mutatott be. A szentmise után a jelenlévő atyák és
hívek a templomkertben található Házaspárok útját járták
végig, imádkoztak a családokért, nemzetünkért. Kérték az Urat,
hogy segítse megvalósítani a házasságról és a családról elképzelt
tervét a helyi plébánia és az egyházmegye életében is.

Gyermeknap a napköziben
Nagyné Fekete Zita / Martinus

Vidám programok várták június 3-án a Brenner János Általános
Iskolában az alsó tagozatosokat. Az első, és második osztá-
lyosok aszfalt-rajzversenyével kezdődött a délután. Miután
elkészültek a nyarat idéző rajzok, a tanító nénik elénekelték – a
gyerekek nem kis örömére – a „Ha végre itt a nyár?” című dalt.
A hangulatkeltő műsort a pontgyűjtő játék követte. 10 állomá-
son aláírásokat lehetett szerezni, amit végül cukorkára váltottak.
A játék végén az osztályok pár perces zenés torna- és táncbe-
mutatóval szereztek örömet minden jelenlévőnek.
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Schneller János aranymiséje
Teklits Tamás / Martinus

Június 7-én, vasárnap délután 4 órakor ünnepelte pappá szen-
telésének 50. évfordulóját Schneller János nyugalmazott szent-
péterfai plébános. János atyával együtt ünnepelt Dr. Konkoly
István nyugalmazott püspök atya, 18 lelkipásztor – közöttük
négy szentpéterfai származású plébános –, a meghívott vendé-
gek és a szentpéterfai hívek. A Gospodin, ahogy a helyiek hív-
ják 29 évig volt a község plébánosa, de nyugdíjazása után is
Szentpéterfán maradt, abban a házban, amelyet az egyházköz-
ség tagjai tiszteletből és szeretetből építettek fel a számára.

Te Deum és ministránsavatás
Soproni Mónika / Martinus

Június 7-én, Szentháromság vasárnapján tartottuk a hitoktatásra
járó gyermekek évzáró ünnepségét és a már hosszabb ideje
oltárszolgálatot teljesítő gyermekek ministránsavatását. Miszori
Zoltán esperesplébános szentbeszéde után kezdődött a tizenhét
gyermek Krisztus apródjává avatása. A főministráns felkérte
Zoltán atyát, hogy az oltár előtt felsorakozott gyermekeket –
akik ígéretet tettek, hogy mindig hűségesek maradnak Krisz-
tushoz és lelkiismeretesen fogják ellátni a szent szolgálatot – a
Székesegyház ministránsaivá avassa fel. 

Plébániai Családi Nap Nicken
Horváth Péter / Martinus

Június 6-án rendezte meg a répcelaki Szent István király Egy-
házközség a Plébániai Családi Napot. Sok család érkezett a
plébániához tartozó 5 településről (Vámoscsalád, Nick, Csánig,
Uraiújfalu, Répcelak). A program a nicki Műgát felé vezető út
mellett kezdődött, ahol Görbe László plébános egy felújított
Mária szobrot áldott meg. A szobrot 1910-ben állíttatta az
akkori nicki egyházközség. A Mária szobortól a Műgáti Csárdá-
hoz indultak a családok, ahol különböző szórakoztató progra-
mok vártak a gyermekekre és a felnőttekre egyaránt.

Megemlékezés Szent Kvirinről
Brunánszki Sándor / Martinus

Szent Kvirin, a mártír püspök, a horvátországi Sisekben élt, s
dolgozott. Plébániánk az Ő nevét viseli, s évek óta ápolja a
kapcsolatot az ottani hívőkkel. Meghívásukra június 4-én
Horvátországba látogattunk. 
Június 7-én Vitális Gábor szalézi atya újmisét mutatott be
templomunkban. Délután a Szent Kvirin emléktáblánál koszo-
rúztunk, ahol Horváth József  pápai prelátus méltatta a vér-
tanúhalált halt püspök életét. Délután jó hangulatú búcsút
tartottunk a rendház udvarán.
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Szent Pál kiállítás
Dr. Gyürki László / Martinus

Június 8-án nyílt meg Szeifried Zoltán „Szent Pál apostol élete”

című kiállítása Körmenden a Batthyány kastély „Sala Terrena”

épületében. A kiállítást dr. Gyürki László pápai prelátus nyitotta
meg. Szent Pál évét meghirdető beszédében ajánlja a Szentatya:
„Mélyedjünk el Szent Pál apostol lelkületében, elmélkedjük át írásait.

Ha tehetjük, zarándoklatokkal, tanulmányi napokkal, lelkigyakorla-

tokkal tegyük magunkévá tanítását, életének példáját.” Szeifried
Zoltán festőművész-grafikus Szent Pálról szóló sorozata is ezt
a célt szolgálja.

Egyházközségi tudósító munkatársak találkozója
Teklits Tamás / Martinus

Június 13-án, szombaton a Szombathelyi Egyházmegye
Sajtóirodája második alkalommal látta vendégül az egyház-
községi tudósító munkatársakat. A találkozónak ezúttal a Jáki
Szent György Plébánia közösségi terme adott otthont. A prog-
ram délelőtt 10 órakor szakmai előadással kezdődött.
Meghívott vendégeink, Török Viktória az MKPK Sajtószol-
gálatának vezetője és Horánszky Anna a Magyar Kurír szer-
kesztője, rendkívül sok, hasznos információt osztott meg a
résztvevőkkel. 
Előadásukat követően Kürnyek Róbert, a Martinus főszer-
kesztője, Marx Anna a Martinus szerkesztőbizottságának tagja
és Teklits Tamás egyházmegyei sajtóreferens beszélt az elmúlt
időszakban bekövetkezett változásokról és a közeljövőben
megvalósításra váró tervekről, elképzelésekről. A találkozó –
az ebédet követően – Dr. Rátkai László jáki esperesplébános
jóvoltából egy rendkívül vidám és szórakoztató, a jáki templo-
mot kívül-belül bemutató idegenvezetéssel zárult.
Következő, őszi találkozónkra szeptember 25. és 27. között a
szombathelyi Martineum Felnőttképző Akadémián a Sajtó-

apostolok VIII. országos találkozója keretében kerül sor. A
találkozóval kapcsolatban bővebb információt honlapunk Ese-
ménynaptárában találhatnak az érdeklődők.

Szobrot állítottak Lukács Lajos atyának
Lengyel Erzsébet / Martinus

Telekesen egészalakos szobrot állítottak egykori plébánosuk-
nak, a tizenöt éve elhunyt Lukács Lajos szalézi atyának. A
Szentháromság-templom bejárata mellett elhelyezett szobrot
június 13-án szentmise keretében áldotta meg Brenner József
általános helynök, Havasi József  előző szalézi tartományfőnök,
a korábbi plébánosok, szalézi szerzetesek, számos vendég és
hívő jelenlétében. Baji János szombathelyi szalézi plébános ve-
zetésével eljött egy kis delegáció Szombathelyről és Újperintről
is, ahol Lukács atya élete utolsó éveiben szolgált.
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Ministráns Foci 2009 döntő
Várhelyi Tamás / Martinus

A Ministráns Foci Bajnokság idei döntőjének ismét Csesztreg
adott otthont. A 7 esperesi kerületben megrendezett elődöntők
alapján a kerületi bajnokcsapatok (Bázakerettye, Csehimind-
szent, Felsőszölnök, Szentpéterfa, Szepetnek, Szombathely-
Szalézi, Vát) – a házigazdákkal kiegészülve – mérhették össze
gyepbéli tudásukat a helyi szabadidőközpontban június 17-én.
Az Egyházmegye 2009-es bajnokcsapata Szepetnek, ezüstér-
mese a szombathelyi Szent Kvirin (Szalézi) Plébánia gárdája,
bronzérmese pedig a szentpéterfai együttes lett. 

Úrnapi körmenetek
Paksa Balázs, Farsang Petra / Martinus

Június 14-én Zalaegerszeg két katolikus plébániája – immár má-
sodszor – közös körmenettel ünnepelte Úrnapját. A fél 10-kor
kezdődő ünnepi szentmisét a Szent Mária Magdolna-temp-
lomban Stróber László esperesplébános celebrálta, majd a
Rákóczi úton végigvonuló körmenet után az olai ferences
templom fogadta a népes hívősereget.

* * *

Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepén Szombathelyen
a plébániák közös úrnapi szentmiséjére és közös úrnapi

körmenetére került sor. A Székesegyházban az ünnepélyes kon-
celebrációs szentmisét Dr. Veres András megyéspüspök mu-
tatta be, Dr. Konkoly István nyugalmazott püspök atyával és a
szombathelyi plébánosokkal. A szentmisén és a körmeneten a
Székesegyház Werner kórusa énekelt Dr. Pem László atya
vezetésével. A szentmise után a város úrnapi körmenete
következett. A város központjában, a Fő téren három, a Székes-
egyház előtt egy úrnapi sátor volt. A sátrakat az idei ünnepre a
Krisztus Király, a Szent Márton, a Szent Kvirin (Szalézi) és a
Főplébánia közössége állította. A körmeneten résztvevő hívek
énekkel, imádsággal kisérték a legméltóságosabb Oltáriszent-
séget.

Hitoktatók Te Deum ünnepsége
Salamon Viktória / Martinus

Június 16-án délután a Székesegyházban tartották meg az Egy-
házmegye hitoktatói számára a hittanos tanévet lezáró Te
Deum ünnepséget. Az év végi hálaadás első részében Dr. Mar-
tos Levente Balázs atya elmélkedését hallhattuk. A hálaadás
koncelebrációs püspöki szentmisével folytatódott. A szentmise
egyetemes könyörgéseit a hitoktatók írták: az Egyházról, a ma-
gyar ifjúságról, a családról, a hitoktatókról, a hit terjesztéséről
és a betegekről. A szentmise végén kedves ünnepséggel bú-
csúztak a nyugdíjba vonuló Kiss Józsefnétől. 



A celldömölk-alsósági Szent Miklós Plébánia
Hencz Jánosné, Fotó: Hencz János

A
lsóság hajdan római település, az első okleveles
említése 1272-ből való. Fennmaradt írásokból

1325-től ismerjük plébánosát, Pétert. A török megszállás
alatt elnéptelenedett a település. 

Újabb kori történelme 1732-ben kezdődik, amikor
Erdődy László kegyúr újjáépítteti a nagyon romos temp-
lomot. 1736 -tól egyházmegyés pap a plébánosa. 1871-
ben a templom új orgonát kapott. Egyházközségünk
címe 1950 óta (ekkor csatolták Alsóságot Celldömölk-
höz) Celldömölk -Alsóság.

Egyházközségünkhöz 2007 óta fíliák is tartoznak.
Izsákfa, ami római kori,
valamint Boba és Nemes-
kocs, amely szintén ősi
települések. 

A Szent Miklós tiszte-
letére felszentelt templom
több jelentős renováláson
ment keresztül, így 1814-
ben, majd 1935-ben, ami-
kor a két oldalhajóval
bővült. Akkor nyerte el je-
lenlegi formáját. A legújabb
kori, teljeskörű külső
felújítása 2007-ben fejező-
dött be. A külsejében
megszépült, közösségében
egyre erősödő, kapuját
mind szélesebbre táró
templomunkat Dr. Veres
András megyéspüspök ál-
dotta meg, és ajánlotta a
hívek szerető szolgálatába. 

A lakosság hitéletének
gondozását, erősítését a
rendszeres szentmiséken
túl ifjúsági, és felnőtt közösségeink működése, egyéb val-
lási-kulturális (hangversenyek, úti beszámolók, kiállítás
látogatás, művészi passiójáték) alkalmak szolgálják. Je-
lentős erőfeszítéseket tesz plébánosunk (Dr. Koltai Jenő
esperesplébános), hitoktatónk a hit, és erkölcs magjának
időbeni elvetésében. Az alsósági és a bobai általános is-
kolákban az elmúlt tanévben 183 gyermek vett részt hit-
oktatásban.  Mindig öröm az egyházközösségnek, ha az
elvetett mag jó talajba hullik, hisz az utóbbi néhány
évben több mint 30 diák indult el egyházi középisko-
lákba, vagy egyetemi kollégiumba, ahol a tárgyi tudás
megszerzésén túl keresztény értelmiséggé nevelés is
folyik. 

Gyermekeink rendszeresen szolgálnak a szentmiséken
az oltár körül, havonta egy alkalommal pedig az ifjúsági,
gitáros misén énekkel, hangszerekkel dicsérik az Urat.  

A törődő ministráns foglalkozásoknak is termett gyü-
mölcse. Egy ifjú alsósági leány választotta a szerzetesi
hivatást, és tett ideiglenes fogadalmat 2007-ben, a dip-
loma megszerzése után.

A felnőtt hívek szeretet-szolgálata is közösségeket
épített, és épít ma is, annak ellenére, hogy gyakran
halljuk „az idő pénz”.  Azonban aki hisz abban, hogy az
élet szeretet, az át tudja adni, és át is adja idejét mások

szolgálatára. 
1991-ben az elsők között

alakult meg mindhárom
településen a Karitász.
Tagjai elkötelezettek a rá-
szorulók, elesettek felka-
rolásában, felkutatásában.
Foglalkoznak adomány-
gyűjtéssel, az adományok
eljuttatásával, de tevékeny
részesei a gyermekek aján-
dékozásában is. 

2003-tól működik a Ka-
tolikus Nőszövetség. Fela-
dataik között szerepel a
templom, és környékének
nagytakarítása, az egyházi
fenntartásban lévő temető
rendjének szervezése, az
idősek látogatása, segítése,
akár csak társalgással, egy-
házi sajtó eljuttatásával is. 

A Nőszövetség gondos-
kodik a ministráns ruhák
felújításáról, az ünnepi al-

kalmak méltó külsőt öltéséről. 
Az egyházközségben működik rózsafüzér társulat, és

megalakult ugyan, de még komoly szervezést igényel a
család csoport közösség. Családjaink közül többen rend-
szeres résztvevői az egyházmegyei, esperesi kerületi
családi programoknak. Kiemelt feladat a családcsoport
létszámának növelése, az aktivitás erősítése. 

Természetesen mi is küzdünk a fogyatkozással, a kö-
zömbösséggel, a passzivitással, de erősen hisszük min-
dannyian, akik részesei vagyunk hitközségünk életének,
hogy a jó példa követésre talál. Johannes Rosche szavait
idézve, „Ha szereteted van, akkor minden hiányozhat az éle-

tedből, észre sem veszed.” 
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Tóth Zoltán és felesége, Tóthné Wiktora Viktória

Táplánszentkereszten élnek hat gyermekükkel.

Családról, közösségről, értékekről beszélgettünk

velük.

Elöljáróban néhány szót magatokról: honnan jöttök, mivel

foglalkoztok?

V: Gyógypedagógus és logopédus vagyok, Szombathe-
lyen két iskolában és egy óvodában dolgozom.
Z: Környezetmérnök vagyok, a katasztrófavédelemnél
dolgozom. A feleségem édesapja tápláni származású,
de mi csak hat éve, öt év házasság után költöztünk ide
Szombathelyről, Kiss Laci atya bátorítására.

Mindketten ingáztok:

naponta Szombathelyre és

vissza?

Z: Igen, reggelente az
egész család autóba ül,
és mindannyian beu-
tazunk Szombathelyre,
a gyerekek ott járnak
óvodába-iskolába, mi
pedig megyünk dol-
gozni. Délutánonként
aztán összevárjuk egy-
mást, és együtt jövünk
haza.
V: A gyerekek közül
Boróka, Kamilla és Re-
zeda általános iskolások, a Brenner János Általános
Iskolába járnak, Boglárka és Ágoston pedig ovisok.
Csani egy speciális óvodába jár, az Aranyhíd Korai Fej-
lesztő Központ és Micimackó Óvodába, ahol nagy sze-
retettel foglalkoznak vele.

Csani a család legújabb tagja…

V: Igen, másfél éve van velünk. Hét éves, halmozottan
sérült Down-szindrómás kisfiú. Ezen felül leukémiás és
sok vele született betegsége van még. Hallottuk, hogy a
családban, ahova született, és ahol öt éves koráig élt,
nem igazán tudják elfogadni, és örökbefogadó szülőket
keresnek neki.

Honnan hallottátok?

V: Lánykorom óta tagja vagyok a Hit és Fény nem-
zetközi ökumenikus közösségnek, ahol családban élő
sérültekkel, a családjukkal és segítőkkel rendszeresen
összejövünk, és támogatjuk egymást. A közösségben lé-
vő családokon keresztül szereztünk tudomást Csaniról.

Mindig úgy terveztétek, hogy nagy családotok lesz?

V: Igen, magam is nagy családból jövök, öten vagyunk
testvérek. Magától értetődött, hogy én is nagy családot
szeretnék.
Z: Abban mindig egyetértettünk, hogy egy-két gye-
reknél többet szeretnénk, de hogy pontosan hányat, azt
sosem számolgattuk.

Mindketten vallásos családból jöttök? A nagy család szeretete

összefügg ezzel?

V: Zoli családja vallásos, én azonban nem kaptam val-
lásos nevelést, de a nagycsalád szeretetét mindkét nagy-
szülői ágról érezzük. Természetesen van összefüggés a

vallásosság és a nagy-
család között.

Hogy zajlik a napnak az

a része, amikor együtt a

család? Mi a rendes menete

a délutánoknak, miután

hazaértetek?

Z: Rendes menete?
Ilyen nincs, rendszerint
amíg a gyerekeket le
nem tesszük az egész
ház nyüzsög. Iskola-
időben este nyolc-fél
kilenc fele már aludni
küldjük őket, hiszen
másnap reggel korán

kelünk.
V: Viszont minden gyereknek minden héten van egy
estéje, amikor egy órával tovább fennmaradhat, mint a
többiek, és ilyenkor csak vele foglalkozunk. Ezt a
szokást Batthyány-Strattman László életrajzában olvas-
tuk. Akinek az estéje van, az választja meg a programot:
tévézni persze nem lehet, csak olyasmit választhat, amit
hárman együtt csinálunk.

Közösség a családban, közösség az egyházközségben, a faluban.

Miben látjátok ennek a jelentőségét?

Z: Különösen a helyi ifjúsági csoportok fontosságát
emelném ki. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a faluban
legyenek közösségek, mindenféle korosztály, minden-
féle élethelyzetben lévő ember számára. Szükség van
gyerekközösségekre, ifjúsági közösségekre, házaskö-
zösségekre.
V: A gyerekeink egyházi iskolába járnak, mégis úgy
érezzük, kevés szülőtársunk látja át a helyi közösségek
jelentőségét. Megdöbbentett, mennyien tiltakoztak pél-

Erős alap: házasság, család, közösség
Marx Anna
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dául a döntés ellen, hogy az egyházi iskolába járó gye-
rekek ne az iskolában, hanem otthon, a saját egy-
házközségükben legyenek elsőáldozók. Mi örültünk,
hogy Kamilla elsőáldozását nemrég itt a faluban ünne-
pelhettük, nagyon szép, meghitt dolog volt a kö-
zösséggel együtt lenni. Az elsőáldozás nagyon jó
alkalom volt arra is, hogy a faluban templomba járó töb-
bi gyerekes családdal ismerkedjünk.

Ti magatok milyen közösségben, közösségi munkában vesztek
részt?
Z: Igyekszünk a plébánosnak segíteni, amiben csak
tudunk. Van egy családcsoport Táplánban, amit próbá-
lunk összefogni, a kéthetente tartott találkozókat meg-
szervezni, részt veszünk a jegyesoktatásban, ha
valamilyen egyházközségi vagy nagyobb esemény van
(legutóbb a faluban rendezett ifjúsági napon), ott
vagyunk segíteni. Emellett a Schönstatt-Családmozga-
lom helyi családcsoportját vezetjük.
V: A Schönstatt a házasságunk alapja, nagyon fontos a
családunk életében. Segít, hogy jó kapcsolatom legyen
a férjemmel, gyerekeimmel, és együtt erős magyar ka-
tolikus család lehessünk. Ez ad erőt a többi – egy-
házközségi, családos közösségi – feladathoz is.

Nem tartotok tőle, hogy a sok elvállalt feladat, a gyerekekkel
töltött minőségi idő miatt egymásra, a házastársatokra nem jut
elég időtök?
Z: Arra is a Schönstatt tanít, hogy, ha egy házasság
rendben van, akkor lehet a gyerekeket jól nevelni, és a

többi feladattal foglalkozni. Ha egymás között nem
működik a szeretet, nem figyelünk egymásra, akkor csak
színjáték, amit kifelé mutatunk.
V:Nem hiszem, hogy az egymással való kapcsolatunkat
a gyengülés fenyegetné. A kommunikáció sokat számít,
nagyon sokat beszélgetünk. A nagyobb elhatározást a
gyerekekre való odafigyelés igényli.

Köszönöm az interjút, sok örömet, erőt kívánok!

Ima a családokért
II. János pál pápa

I
sten, kitől a mennyben és a földön minden származik, Atyánk, aki a Szeretet és az Élet vagy, add meg, hogy
a földön minden család – Fiad, Jézus Krisztus által, ki asszonytól született, és a Szentlélek által – legyen az is-

teni kegyelem forrása, az élet és szeretet igazi szen-
télye a nemzedékek számára, melyek egymásra
következnek. 

Add meg, hogy kegyelmed vezérelje a házastársak
gondolatait és cselekedeteit családjuk és a világ
minden családjának javára. 

Add, hogy a fiatal nemzedékek erős támaszra
találjanak a családban emberségük érdekében, hogy
igazságban és szeretetben növekedjenek. 

Add, hogy a szeretet, megerősítve a házasság
szentsége által, erősebbnek mutatkozzék, mint
bármely gyöngeség és minden válság, mely család-
jainkat néha sújtja. 

Végül kérünk, add meg a názáreti Szent Család közbenjárása által, hogy az Egyház a föld összes nemzete között
sikerrel hajthassa végre küldetését a családban és a családokon keresztül, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki az
út, az igazság és az élet, mindörökkön örökké. Ámen.
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Csúcs és Forrás
A szentmise
Kürnyek Róbert

M
iután a liturgia alapvető jellemzőit már megis-
mertük, e számtól kezdve a szentmise liturgiájá-

val foglalkozunk. A szentmise az Egyház életének egyik
legfontosabb momentuma. Megjelenítjük benne Jézus
keresztáldozatát és részesülünk annak kegyelmeiből;
engedelmeskedünk parancsának, melyet az utolsó va-
csorán adott; részesülünk testében és vérében, az örök
élet zálogában. A szentmise ugyanakkor az az istentisz-
teleti cselekmény, melybe a hívő közösség a legnagyobb
létszámban kapcsolódik be, s mely lehetőséget biztosít
számukra, hogy hitüket és istengyermekségüket közös-
ségként éljék meg. 

Hogy rávilágítsunk arra, hogy Egyházunk miként
gondolkodik a szentmiséről, e sorozat bevezetéseként
álljon itt egy szakasz a Római Misekönyv Általános
Rendelkezéseiből. 

A szentmise ünneplése, mint Krisztusnak és az Isten hierarc-
hikusan rendezett népének a cselekménye, az egész keresztény
élet középpontja mind az egyetemes Egyház, mind a helyi egy-
ház, mind pedig az egyes hívek részére. Csúcspontja Isten művé-
nek, amellyel ő Krisztusban a világot megszenteli, és annak a

kultusznak, amelyet az emberek mutatnak be az Atyának,
Krisztus, az Isten Fia által imádva őt. A misében – ezenkívül
is – megváltásunk misztériumait úgy ünnepeljük meg az év fo-
lyamán, hogy azok bizonyos módon jelenlévőkké válnak. A
többi szent cselekmény, valamint az egész keresztény élet ugyan-
csak a szentmisével van összefüggésben, abból fakad és arra
irányul. (RMÁR 1)

A következő hónapokban megismerjük a szentmise
liturgiájának elemeit, amely – reményeink szerint – a
tevékeny, tudatos és gyümölcsöző részvételhez segít
minket.

Mindannyian felelősek vagyunk a papi hivatásokért
II. János Pál pápa

A
papi hivatás Isten ajándéka, hatalmas kincs elsősorban annak, aki kapja. De nagy ajándék magának az Egy-
háznak is, mert az ő életéhez és küldetéséhez kapcsolódik minden egyes meghívás. Ezért az Egyháznak

kötelessége becsülni, szeretni és őrizni ezt az ajándékot; azaz felelős a papi hivatások ébredéséért és érlelődéséért.
Ebből következően a hivatásgondozás aktív alanya, más szóval egyik főszereplője maga az egyházi közösség , e
közösség minden változatában: másként az egyetemes Egyház, másként a részegyház, másként a plébánia és

másként az Isten népében ma sok-
féle kisebb csoport. 

Főleg ma fontos, hogy terjedjen
és gyökeret verjen a meggyő-
ződés: a hivatásgondozás kegyel-
me és felelőssége megosztandó az
Egyház minden tagjával, senkit
nem zárva ki. A II. Vatikáni Zsinat
ezt kifejezetten és nagyon ko-
molyan jelentette ki:

„A hivatások ápolásának
kötelezettsége az egész keresztény
közösségre tartozik, melynek e fe-
ladatát elsősorban egészen
keresztény életével kell teljesíte-
nie.” 
(Pastores dabo vobis 41)
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Kik az angyalok?
Marcello D Orta: Isten ingyér teremtett bennünket 
(Az arzanói gyerekek hittan dolgozataiból)

A z angyalok légből kapott teremtmények, a para-
dicsomban laknak Jézussal, a Szűzanyával és a

szentekkel együtt. Oldalt két hattyúszárnyuk van, a fe-
jükben aranykarika. Ők Jézus felesküdött testőrei, min-
dig állnak, sose ülnek, vagy fekszenek le.

A jelenlegi angyalok azokból lettek, akik nem lázadtak
fel Isten ellen. De az
egyik, a Lucifer, tanító úr
kérem, alig termett meg,
azt mondta Istennek:
„Miért csak ön lehet Isten és

mi nem? Ez nem igazság!”

Aztán összeszedett négy-
öt ugyanolyan lövött
agyú angyalt, és közösen
fellázadtak. Isten akkor
fogta ezt az idegesítő tár-
saságot, és lebuktatta
őket a pokol fenekére.
Aztán meggyújtott egy öröktüzet és elment. Attól a pil-
lanattól kezdve az addig fehér angyalok megfüstö-
lődtek, két sötét szarvuk nőtt. Undorító!

A jó angyalok viszont nem lázadtak fel soha.

Isten szava megtisztít 
bennünket

V alaki így panaszkodott egy idős remetének:
„Atyám, én gyakran kérek tőled jó tanácsokat és tanítá-

sokat életem Istennek tetsző alakítására. De annyira szeren-

csétlen vagyok, mert szinte semmit sem tudok hosszabb ideig

megjegyezni abból, amit mondasz.”

Az idős remetének két üres korsó állt a cellájában. Így
szólt a panaszkodóhoz: „Fiam, fogd meg az egyik korsót,

töltsd meg vízzel, mosd ki jól, aztán tedd a helyére.” 

A látogató nagy igyekezettel szót fogadott. Kétszer is
kimosta a korsót, aztán a helyére tette.

Az öreg remete megkérdezte az embert: „Melyik

tisztább a két korsó közül?”

„Amelyikbe vizet töltöttem és kimostam.”

Erre az idős atya ezt mondta: „Látod, fiam, így van ez a

te lelkeddel is. Aki gyakran hallgatja az Isten szavát, és bár

nem is tudja mind megtartani magában az igéket, mégis sokkal

tisztább szívű emberré válik, mint az, aki nem törődik az üd-

vösségre vezető dolgokkal.”

Az Úrral tűzön-vízen át
Morlin Imre atya, a katonatisztből lett szerzetes-pap
Salamon Viktória

A kőszegi honvéd reáliskolai nevelőintézetben, majd a budapesti katonai akadé-
mián készült a katonatiszti pályára. A II. Világháborúban részt vett Budapest

védelmi harcaiban, fogságba esett és két év múltán került haza. 1948-ban lépett be a
jezsuita rendbe. A szerzetesrendek szétszóratása után, titokban végezte a papi és szer-
zetesi tanulmányait. 1957-ben szintén titokban szentelték pappá.

Papként azonban nem működhetett. Sokáig gyári munkásként dolgozott. Elmesélte,
hogy amikor egy fürdőszoba-szerelvényeket gyártó üzemben dolgozott, munka köz-
ben azokért a családokért imádkozott, akik majd ezeket a termékeket megvásárolják.
Megismerkedett a gyárban dolgozó fiatalokkal, akiket hittanra tanított. Emiatt bör-
tönbe került. Később regényeket kezdett írni, „vallásos krimiket”, amelyeket sokáig csak
gépelt példányokban lehetett olvasni. A kisregények az 1990-es években, nyomtatásban is megjelentek. Morlin
atya könyvei valójában hittani ismereteket tartalmaznak, valamilyen ügyes történetbe elrejtve. 

Egészen 1972-ig tartott Imre atya gyárimunkás élete, majd végre papként tevékenykedhetett. Mindezek a meg-
próbáltatások nem távolították el hivatásától. Állhatatos volt és hűséges maradt Istenhez, fogadalmaihoz. Mind-
azok, akik katonaként, munkásként vagy papként találkoztak vele, tisztelték, szerették, és követték tanácsait.

Előfordulhat bárki életében, hogy a hivatásáért több áldozatot kell hozni, mint azt előre gondolta. A Szentírásban
ezt olvassuk: „Légy hű mindhalálig és neked adom az örök élet koronáját.” (Jel 2,10)

Egészítsd ki a hiányos mondatot a Szentírásból!

Jézus tovább folytatva útját látta, hogy egy  ……………………………nevű ember ül ……………………………
Megszólította: ………………………………………! Az fölkelt és ……………………………………… (Mt 9,9)

1917 - 2003

A Katekizmusból

Mi a papok feladata? A papok feladata, hogy a püspök
megbízásából, mint Isten népének pásztorai: 1. bemutassák
a szentmiseáldozatot, 2. kiszolgáltassák a szentségeket, 3. hir-
dessék Isten igéjét, 4. vezessék Isten népét.
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Egyházmegyei Családi Juniális
Teklits Tamás

S
zentpéterfa adott otthont június 6-án, szombaton az idei Egyházmegyei Családi Juniálisnak. A rendezvény,
– amelyre több mint 580 résztvevő regisztrált –, 10 órakor püspöki szentmisével kezdődött. Dr. Veres And-

rás szombathelyi megyéspüspök szentbeszédét a családi nap mottója – „Egy keresztény család az Egyház ragyogó,

mosolygó arca” – köré építette.
A szentmisét követően a gyermekek az óvodában és az iskolában kézműves foglalkozásokon vehettek részt,

az idősebbek pedig Bittsánszky János és felesége Sára előadását és tanúságtételét hallgathatták meg. Az ebédet
követően a focipályán vidám programmal folytatódott a nap. Mindenkinek volt lehetősége kipróbálni az élő
csocsót, az íjászkodást és a gumicsúszdát, de a szombathelyi hivatásos tűzoltók segítségével tüzet is olthattak az

önkéntesek és megismerhették egy tűzoltókocsi belsejét is. A
családokból alakult csapatok eközben játékos akadály-
versenyen vettek részt. 4 óra után került sor a családi verseny
eredményhirdetésére, majd a regisztrált családok között kisor-
solásra került egy nagyértékű modellautó is. A hivatalos prog-
ram Schneller János nyugalmazott szentpéterfai plébános úti
áldásával ért véget.

Azok, akik még szerettek volna maradni egy kicsit, megte-
hették, ugyanis több táncot is láthattak a helyi néptáncosok-
tól, illetve meghallgathatták a Ljubičica kórus horvát dalait is. 

Az Egyházmegyei Családi Juniális a zalaegerszegi Szikla
együttes koncertjével zárult.

„Ott van életem Isten tenyerén…”
Pászner Gábor

E
z volt a témája az idén negyedik alkalommal megrendezett HATÁRÁTLÉPŐ Keresztény Fesztiválnak,
melyet a kőszegi evangélikus, és református

gyülekezetek valamint a katolikus egyházközségek
szerveztek meg a helyi baptista közösséggel együtte-
sen június 1-jén, pünkösdhétfőn a Jurisics várban. 

A fesztivál története öt éves múltra tekint vissza.
Akkor született meg bennünk a vágy, hogy ne csak
az ökumenikus imahéten mutassuk meg a keresz-
tények egységét, hanem átlépve a felekezeti hatá-
rokat, együtt lépjünk ki templomaink falai közül a
város  fiataljai, családjai és idősei elé, és töltsünk
együtt egy délutánt, ahol mindenki jól érezheti
magát. Mégis több ez a fesztivál, mint egy pünkösdi
majális, hiszen minden alkalomnak meghatározott
témája és üzenete van. 

Az idei alkalommal különösen is felemelő érzés
volt, amikor is a négy felekezet hét  lelkipásztora bevonult az  istentiszteleti térnek helyet adó lovagterembe. Az
igehirdetést Ohoiledwarin Elias SVD indonéz missziós atya végezte, aki igazi, lelkesítő pünkösdi beszédet mondott
a termet megtöltő egybegyűlteknek.

Ebben az esztendőben, amikor csak a válságról hallani mindenhol, arra szerettünk volna rámutatni, hogy életünk
minden helyzetében Isten kezében vagyunk, aki éppen a nehezebb időkben fordul hozzánk még nagyobb irgal-
mával, és hordoz bennünket nagy szeretetével. Ezért is kell, hogy a mindennapi rohanásban megálljunk, egymásra
figyeljünk, és az együtt eltöltött szabadidőben szeretnénk mi is önfeledten játszani, a kézműves foglalkozásokon
alkotni, íjászkodni, lovagolni, a légvárban ugrálni. 
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Fókuszban - programok, események

július 15-18. (szerda-szombat)
Szalézi ministránstábor (Péliföldszentkereszt)

július 17-19. (péntek-vasárnap)
Kiengesztelődés lelkigyakorlata (Szombathely, Marti-
neum Felnőttképző Akadémia)

július 26. (vasárnap)
Fogadalmi szentmise (Kiscsehi, Rózsafüzér Királynője-
templom)

július 26-31. (vasárnap-péntek)
Egyházmegyei ifjúsági tábor (Őrimagyarósd)

augusztus 1. (szombat)
24 órás szentségimádás (Szombathely, Annunciáta nő-
vérek kápolnája)

augusztus 13. (csütörtök)
20 óra Szentségimádás papokért és papi hivatásokért
(Szombathely, Székesegyház)

augusztus 15. (szombat)
6 óra Körmendi gyalogos zarándoklat (Maria Weinberg -
Pinkakertes)

Könyvajánló – 
Történetek Pio atyáról
Forrás: www.etalonfilm.hu

A
„Történetek Pio atyáról” című könyv
számos Pio atyával kapcsolatos

különleges történés lejegyzett változata,
melyeket Katharina Tangari gyűjtött
egy csokorba.

Madame Tangari 1949-ben hallott
először Pio atyáról, amikor zarándokú-
ton járt Dél-Olaszországban. A kö-
vetkező évben találkozott először
személyesen az atyával, és lelki leánya
lett. A következő tizennyolc évben ez a kapcsolat az

atya 1968-ban bekövetkezett haláláig
töretlen maradt.

Egyfajta közvetítő szerepet szánt
neki a gondviselés a stigmatizált szer-
zetes és a tőle távol lévő hívek között.
Madame Tangari minden egyes szemé-
lyes látogatása alkalmával számos
kérést tolmácsolt Pio atyának, így
közvetve és közvetlenül egyaránt szem-
tanúja lehetett számtalan csodás
eseménynek, melyek Pio atya közben-
járása által történtek.

Madame Katharina Tangari: Történetek Pio atyáról/

2009/180 oldal + 16 oldal fotó/méret: 134x190

mm/cérnafűzött, puhafedeles/Fogyasztói ára: 1990 Ft

Két tehén beszélget:
- Hallottál arról az új betegségről,
amitől a tehenek megőrülnek? Kerge-
marha kór vagy mi.
- Igen. Még szerencse, hogy mi ping-
vinek vagyunk.

A lakótelepi lakásban élő Kiss meséli a szomszédjának:
- Mostanában egyre lustább lesz a kutyánk. Régebben,
ha le akart menni a parkba, szájában hozta a pórázát.
- És most?
- Most a kocsikulcsot hozza. 

- Apu miért pont anyut vetted feleségül?
- Hallod szívem, már a gyerek is ezt kérdezi!

A győri Szent László Katolikus Szakkollégium
felvételt hirdet

egyetemi és főiskolai hallgatók számára
a 2009/2010-es tanév I. félévére.

Jelentkezési lap kapható a Szakkollégium portáján:
Győr, Damjanich u. 58.,

vagy letölthető honlapunkról: www.sztlkk.hu

A jelentkezési laphoz csatolandó: érettségi bizonyítvány,
index másolat, vagy főiskolai-egyetemi felvételről szóló
igazolás, lelkipásztori ajánlás, és kézzel írott önéletrajz.

A felvételi kérelemmel együtt beküldendő 1 db esszé
„Szent László – fejjel magasabb mindenkinél” címmel,

min. 10000 karakter terjedelemben, forrásmegjelöléssel,
1-1 nyomtatott, ill. saját kézzel írt példányban.

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt,
melynek időpontja:

2009. augusztus 6-7.

A felvételi eljárás jeligés, a borítékon a 
feladó neve helyett

a választott jeligét kérjük feltüntetni!

Jelentkezési határidő: 2009. július 29.

Felvilágosítással a következő telefonszámon szolgálunk:
96/516-380

A Szombathelyi Székesegyházért 
Közhasznú Alapítvány a SZMJV Önkormányzati Civil

Alapja által kiírt 2009 évi pályázaton 
150 000 Ft támogatásban részesült.




