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A Szombathelyi Egyházmegye Könyvkiadója
Teklits Tamás

D r. Veres András megyéspüspök 2009. július hónapban megalapította a Szombathelyi Egyházmegye saját
könyvkiadóját, – a Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadót – amely augusztus hónaptól átvette havilapunk,

a Martinus kiadását is. 
A kiadó létrehozásával az elsődleges célunk az volt, hogy az egyházmegye lelkipásztorainak írásait és az egy-

házmegye kincseit, épületeit, templomait bemutató doku-
mentumokat összegyűjtsük, saját kiadásban megjelentessük
és azokat minél szélesebb körben – könyvkatalógusokban,
internetes oldalakon – elérhetővé tegyük az érdeklődök
számára. 

Természetesen nem csak újságokat és könyveket szeret-
nénk kiadni. Szóróanyagok (képeslap, szentkép, kártyanap-
tár, falinaptár, könyvjelző, stb.) elkészítésében és
kivitelezésében is segítünk az érdeklődőknek, továbbá zenei hanganyag és hangoskönyv kiadása is szerepel a ter-
veink között.

Első kiadványaink között megtalálható a 2010-es Egyházmegyei Kalendárium, a papok imafüzete, az egyház-
megye horvát ajkú híveinek szóló imafüzet, valamint újra megjelenik – átdolgozott tartalommal – imafüzetünk
Brenner János boldoggá avatásáért.  

Saját kiadványaink megjelentetése mellett szívesen állunk a világi cégek, önkormányzatok és magánszemélyek
rendelkezésére is.

Elérhetőségeink: Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó, 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3., Telefon: 94/513-191,

E-mail: info@markinuskiado.hu, Internet: www.martinuskiado.hu

2. oldal

3. oldal

4-6. oldal

6. oldal

7. oldal

8-10. oldal

11. oldal

12. oldal

13. oldal

14. oldal

15. oldal

A Szombathelyi Egyházmegye Könyvkiadója

Imádság hazánkért

Az egymásra találás ideje – Interjú Dr. Veres András

megyéspüspökkel

A Martinus Kiadó szeptemberben megjelenő kiadványai

Igazság és imádság

Rövid hírek, tudósítások – A plébániák hétköznapjai

A jánosházi Keresztelő Szent János Plébánia

Csúcs és Forrás – A szentmise felépítése; Mit jelent nekem a

szentmise?

Gyerekek – Nemzetünk ereklyéi - A Szent Jobb; A templom

bennünk van...

Ifjúság – Nemzetközi Ifjúságpasztorációs Konferencia; Az egy-

házasrádóci ifjúsági közösség; Egyházmegyei Métabajnokság

DVD ajánló – Négymillió lépés; Fókuszban

Tartalomjegyzék

3. oldal Gondolatok a hazaszeretetről



2009. augusztus ● 3Martinus S Z E R K E S Z T Ő S É G

Gondolatok a hazaszeretetrõl
Teklits Tamás

M
i a hazaszeretet? Ha a mindennapi életünkről szóló jóízű beszélgetés során valaki felteszi ezt a kérdést,
nem valószínű, hogy pontosan és azonnal meg tudnánk válaszolni. Amennyiben egy mondatban szeret-

nénk összefoglalni, akkor a hazaszeretet a hazához, annak földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, emlékeihez érzett ra-
gaszkodás, amely hasonlít a szülők iránt érzett
szeretethez, és tettekben is megnyilatkozik: a
haza iránt való kötelességek teljesítésében,
szükség esetén saját, akár legfőbb érdekeink-
nek is, az érte való mellőzésében, önzetlenség-
ben, odaadásban, és önfeláldozásban.
Elolvasva, és átgondolva a definíciót valóban
sok igazság rejtezik ebben a megfogalmazás-
ban, ám mégis úgy érezhetjük, hogy ezek csak
puszta szavak. Amikor a hazaszeretetről hal-
lunk legtöbbször nemzetünk múltjából villan-
nak fel képek lelki szemeink előtt. Szent István
király, a tatárjárás, a török veszedelem, a kuru-
cok és labancok harca vagy a XX. század szov-
jet elnyomása. Mind-mind olyan esemény,
amely a történelem homályába vész. Sokszor
arra gondolunk, hogy azokban a vérzivataros évszázadokban volt lehetőség arra, hogy beszéljenek és tegyenek is
valamit a hazáért. Hamis illúziókba ringatjuk magunkat és úgy gondoljuk, hogy a mostani modern világban minden
rendben van és nekünk már nem kell küzdenünk, szenvednünk és imádkoznunk nemzetünkért. Ezeket a
téveszméket ki kell zárnunk az életünkből! Harcolnunk kell, de már nem fegyverekkel, hanem törvényes joga-
inkkal. Milyen gyakran halljuk és talán mi is hangoztatjuk, hogy rossz irányba mennek a dolgok Magyarországon,
de válaszoljunk rá őszintén, mindent megteszünk, hogy ez ne így legyen? Részt veszünk-e a választásokon, megem-
lékezünk-e méltó módon őseinkről vagy imádkozunk-e ezért a kis országért? 

Talán mindenkinek ismerős az „Isten, haza, család” jelszó, sajnos azonban rengeteg olyan ember használta már,
aki kiegészítette egy negyedik elemmel is, az ÉN-nel, ami aztán a felsorolás első helyére került.  Amikor az ego,
az önös érdekek kerülnek előtérbe, amikor valaki a világ urának érzi magát, akkor már nem számít sem Isten,
sem haza, sem család. Itt az ideje, hogy mélyen magunkba nézzünk és megvizsgáljuk, hogy a mi listánk első helyén
valóban az Isten, az utolsó helyén pedig az önös érdekek állnak-e? 

A magyarokról gyakran olvashatjuk és hallhatjuk különféle médiumokban, hogy a múlton folyamatosan rágódó,
pesszimista nép. Talán azért mondják ezt rólunk, mert valóban igaz. Bizonytalanok vagyunk, félünk a jövőtől,
nem szeretjük eléggé az Istent, a hazát és a családot, de a legszörnyűbb, hogy nem merünk – sokszor még mi ke-
resztények sem – a Jóisten gondviselésére hagyatkozni. Egyedül képtelenek vagyunk a lelki és erkölcsi változásra
és fejlődésre, amelyre a legégetőbb szüksége lenne most minden magyarnak. Soha ne felejtsük el, hogy nem va-
gyunk egyedül! Erre utalnak egy szent, Pio atya szavai is: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy

gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a ma-

gyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magya-

roknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”

Imádság magyar hazánkért

M
agyarország Nagyasszonya, Boldogságos Szűz Mária, Szent István és Szent  László királyok, Szent Adal-
bert, Szent Gellért, Szent Mór és Boldog Apor Vilmos püspökök, Szent Imre herceg, Szent Erzsébet,

Szent Margit és minden Árpád-házi szentünk:  imádkozzatok édes hazánkért, amely a ti földi hazátok is volt,
hogy ennek a népnek a gyermekei e hazában megelégedettek, a földi zarándoklás után pedig a mennyei haza
boldog lakói lehessenek. Ámen. 
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Püspök atya három évvel ezelőtt került Szombathelyre. Vissza-

tekintve az elmúlt időszakra, milyen tervekkel és elképzelésekkel

érkezett Egyházmegyénkbe, s melyek voltak az elmúlt három év

meghatározó irányvonalai?

Nagyon mozgalmas három év áll mögöttem. Számomra
is újszerű volt Szombathelyre kerülésem, hiszen eddig
egyházmegyei igazgatásban nem vettem részt, mivel
nem dolgoztam püspöki hivatalban. Bár a Püspöki
Konferencia titkáraként
nyolc évet töltöttem el, ez
mégis más jellegű munka
volt, mint egy egyházme-
gye kormányzása. Való-
jában nem jöttem nagy
elhatározásokkal, egyrészt
mert nem ismertem az
Egyházmegyét, másrészt
pedig nem akartam úgy
terveket szőni, hogy nem
ismerem a konkrét valósá-
got. Azt már titkárként is
láttam, hogy Egyházunk-
ban a lelkipásztori munka
mely területeit kell foko-
zottabban megerősíteni.
Nagyon fontosnak érzem
a hitoktatás kérdését, de
nem csak az általános
iskolás korosztály eseté-
ben, hanem a középis-
kolások és egyetemisták
körében is; továbbá a
házasok hittanának erő-
sítését, hiszen ez adhatja meg azt a hátteret az iskolai
hitoktatásnak is, amely nélkül az nem tud eredményes
lenni. Ha a családok nem élnek vallásos életet, akkor
rendkívül nehéz egy kisgyermeknek azt egyedül
megtenni. Így a családi vallásosság megerősítése nagyon
fontos feladat. Ezen túl lényeges, hogy legyenek a
plébánián különböző korosztályú és életállapotú
közösségek, a hittanos gyerekek pedig testközelből is-
merhessék meg a templomot, a plébánost és a plébániát,
hogy élő kapcsolatuk legyen Isten népe felé, ne puszta
tantárgynak tekintsék hitüket. Ezek kezdettől fogva
fontos célkitűzéseim voltak, s ezekért az ügyekért most
is nagyon sokat igyekszem tenni. A városokban talán
ez könnyebben megy, de a vidéki településeken erre
mindenképpen rá kell segíteni.

Püspökként mennyire lát bele az egyházközségek életébe?

Hogyan tud tájékozódni arról, hogy mi történik egy-egy közösség

életében?

Bizonyos mértékben ki vagyok szolgáltatva a híradások-
nak: a plébános vagy a hívek tájékoztatásának. Viszont
kezdettől fogva nagy gondot fordítottam arra, hogy ne
tegyek különbséget nagy és kis települések között. Aho-
vá hívtak, oda mindig elmentem, főleg a bérmálások al-

kalmával, de búcsúk, az
esperesi ülések, és egyéb
események alkalmával is
igyekeztem eljutni a leg-
kisebb településre is. Ép-
pen az a szándék vezetett,
hogy megismerjem a helyi
közösséget. Egy-egy ün-
nepség megszervezése,
lebonyolítása, a híveknek a
paphoz való viszonya is
viszont nagyon árulkodó
jelek tudnak lenni arra
vonatkozóan, hogy érzé-
keljem, mi történik az
adott településen.

Az elmúlt években elkezdődött

az Egyházmegye szerkezeti

átalakítása. Miért volt erre

szükség és hol tart most ez az

átalakítás?

Azért volt rá szükség,
mert a fogyatkozó papi

létszám miatt egyértelművé vált, hogy nem lehet egy-
egy megszűnő plébániát olyan módon átszervezni, hogy
egy település néhány évig az egyik plébániához tartozik,
aztán egy másikhoz. Ezért próbáltunk egy kicsit előre
gondolkodni, hogy körülbelül tíz év múlva milyen lesz
Egyházmegyénk helyzete a papi utánpótlás vonatkozá-
sában. Igyekeztünk megtalálni azokat a plébániai köz-
pontokat, amelyek helyzetüknél fogva lokálisan
centrumot képviselnek, s ahol általában a közigazgatási
centrum is található: iskola, önkormányzat, orvos. A
többi oldallagosan ellátott plébániát filiai rangra minő-
sítettük át, hogy az egyes plébánosok adminisztrációs
terheit csökkentsük. Az egy plébániához tartozó telepü-
lések között igyekszünk lelki egységet is kialakítani. Az
átalakítás 2007 nyarán kezdődött el, de természetesen

Az egymásra találás ideje
Kürnyek Róbert, Teklits Tamás
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nem fejeződik be egy-két év alatt. Körülbelül 10-15 év
kell ahhoz, hogy megvalósuljon az a helyzet, amelyet
most előre látni vélünk. Ebben menet közben termé-
szetesen előfordulhatnak bizonyos finomítások, ha a
szükség vagy az ésszerűség úgy kívánja.

Az Egyházmegye életében fontos időszak a nyár, a papi helye-

zések időszaka, amely sokszor fájó egy-egy közösség életében. Ke-

véssé ismerjük azonban Püspök atya döntéseinek indítékait.

Egy dispozíció sohasem öncélú. Nem azért történik,
mert nekem abban telik kedvem, hogy egyik papot a
másik helyre helyezzem, hanem mindig egyházmegyei 
igényeket veszünk alapul. Egy egyházmegyében vannak
plébániák, azonban nem csak plébániai feladatok lé-
teznek, hanem amellett sok minden más: tanítás, bizo-
nyos szaklelkipásztori feladatok ellátása. Mi papok sem
vagyunk egyformák: kinek az egyik dologhoz van
adottsága, kinek a másikhoz. Nem mindenki alkalmas
mindenre, tehát – mai szóval élve – a meglévő humán-
erőforrást úgy kell felmérni, hogy a fogyatkozó létszám
mellett is ugyanazt a területet kevesebb pappal tudjuk
ellátni, mégpedig olyan módon, hogy mindenki a
képességei és adottságai szerint megfelelő helyen le-
gyen, s az Egyházmegye más jellegű feladatai is el
legyenek végezve. Természetesen előfordul az is, hogy
egy paptestvér kéri, hogy szeretne új helyre kerülni. Azt
gondolom, hogy egy plébánosnak is érdemes úgy 10-
15 év után új helyet keresni, hiszen a magunk gyen-
geségeivel és adottságaival egy új közösségben, új
kihívásoknak megfelelve, korábbi hibáinkból is tapasz-
talatot gyűjtve tudunk újat kezdeni, új erőforrásokat
találni. Tehát mindig az adott szükséglet és lehetőségek
szerint próbáljuk a dispozíciókat kialakítani.

Visszatérve az elmúlt három évre: a Püspöki Konferencia tit-

kársága után szombathelyi megyéspüspökként is fontosnak

tartja, hogy közéleti kérdésekben megnyilatkozzon. Ez miért

fontos, és miért lehetséges, amikor sokszor találkozunk azzal a

véleménnyel, hogy az Egyház ne politizáljon? 

Én a politikáról más fogalommal rendelkezem, mint
azok, akik ezt a véleményt hangoztatják. A politika kö-
zösségi ügyeink intézését jelenti, s ebben a közösségben
jelen vannak hívők és hitetlenek egyaránt. Ugyanakkor
azt is gondolom, hogy a papok – magamat is beleértve
– pártpolitikában semmiképpen ne vegyenek részt. Az
elkötelezett keresztény katolikus világi emberek feladata,
hogy pártpolitikai szinten a keresztény értékeket meg-
jelenítsék. Ahhoz kapcsolódóan nekünk, püspököknek,
papoknak lehet véleményünk, hiszen mi is tagjai va-
gyunk ennek a társadalomnak, s az Egyháznak van szo-

ciális tanítása, amelyet képviselnünk kell. Nagyon
messze kerülnénk a krisztusi szándéktól, ha ezt a földi
társadalmat nem akarnánk a krisztusi értékrend szerint
alakítani és formálni. S amikor ezeket megsértve érez-
zük, amikor egyesek vagy politikai alakzatok nyílt vagy
alattomos támadással ezen értékek ellen irányulnak, ezt
nekünk szóvá kell tennünk, s ez ellen tiltakoznunk kell.
Hogy csak a legutóbbi esetre gondoljak az európai par-
lamenti választásokkal kapcsolatban: nem akartam so-
hasem engedni, hogy Egyházunkat, mint közösséget
pártpolitikai csatározás eszközévé tegyék, és felhasz-
nálják egyes pártok – legyen az jobboldali vagy baloldali
– saját politikai céljaik elérésére. Mi függetlenek kívá-
nunk lenni a politikától úgy, hogy nem vagyunk pártok-
nak tagjai, de a keresztény értékek megvalósítását a
társadalomban szükségesnek tartjuk. Ez a kettősség van
tehát jelen bennünk: mi is tagjai vagyunk a társadalom-
nak, de nem vagyunk egyetlen politikai tömörüléssel
sem összeforrva.

Az elmúlt három évből mi az, amire nagyon szívesen emlékszik

vissza? 

Nagyon sok szép emlékem van. Mindenekelőtt azt emlí-
teném meg, hogy nagy örömömre szolgáltak a kisebb
közösségekkel való találkozások. Sok helyen hallottam,
hogy emberemlékezet óta nem járt ott püspök. Ilyenkor
örültem, hogy oda is eljuthattam, s az ottani közösség
Krisztushoz és Egyházhoz való tartozását erősíteni
tudtam. Nagy örömöt szereztek az egyházmegyei
zarándoklatok, s ezt nem csak a nagy egyházmegyei za-

I N T E R J Ú



rándoklatra értem. Ezeken megtapasztalhattam, hogy
sokan vannak, akik hitüket fontosnak tartják, és készek
nem csak megvallani azt a világ előtt, hanem együtt is
akarnak imádkozni az Egyházért és a világért. Ezeken
mindig szép számmal vettek részt a hívők. De ide tarto-
zik a papok szüleivel való találkozás is Rábakethelyen,
a családtáborok, Brenner János boldoggá avatási ügyé-
vel kapcsolatos feladatok, melyek mind-mind sok örö-
met és reményt nyújtó események voltak számomra.  

Nemrégiben került bejegyzésre a Martinus Könyv- és Folyóirat

Kiadó. Mi a célja az Egyházmegye ezen új intézményének?

Újszerű kezdeményezés ez Egyházmegyénk vonat-
kozásában, hiszen az elmúlt évtizedekben nem volt le-
hetséges egyházmegyei kiadó működtetése. A háború
előtt már működött egyházmegyei kiadó és nyomda, s
ez most újra lehetségessé vált. Egyrészt hasznos ez az
eddig is folyamatosan megjelent egyházmegyei kiadvá-
nyaink számára, másrészt ezután új tervekkel is a nyil-
vánosság elé tudunk lépni. Nem utolsó sorban pedig az
egyházmegyei vonatkozású személyek és történelmi
események kapcsán írt tanulmányok és könyvek meg-
jelentetése igazi értéket közvetít mindenki számára.
Nyilván nem tudunk versenybe szállni egy országos ki-
adóval, de azt gondolom, unikumként tudunk megje-
lenni a könyvpiacon, s olyan kiadványokkal tudunk a
szélesebb nyilvánosság elé lépni, amelyek iránt nemcsak
az Egyházmegye hívei érdeklődnek, hanem mások is.
Bízom abban, hogy a szép kiadványok Egyházmegyénk
múltjának, jelenének és jövőjének is szép megnyilvá-
nulásai lesznek. 

Melyek Püspök atya közelebbi tervei? Mit tartogatnak szá-

munkra az elkövetkező hónapok?

Nagy örömömre szolgál, hogy a Szentatya meghirdette
a Papság évét. Ennek a program-előkészítése most van
folyamatban. Nagyon szeretném, hogy ennek kapcsán
Egyházmegyénkben elinduljon egy olyan lelki megúju-
lás, amit a Szentatya is sürgetett a Papság évének meg-
hirdetésekor mondott beszédében: egyrészt, hogy mi,
papok jobban átéljük hivatásunk méltóságát és nagy-
ságát, hogy mi Jézus Krisztus képviseletében jelenünk
meg a közösség szolgálatában, másrészt, hogy a hívek
is jobban megértsék, mekkora ajándék a papság az Egy-
ház számára. Ebből én személy szerint egy nagy
egymásra találást remélek, hiszen látjuk, hogy Magyar-
országon még mindig meglehetősen klerikális módon
gondolkodunk az Egyházról. Ha kimondják az Egyház
szót, döntőrészt mindjárt a papok, szerzetesek vagy
püspökök jutnak eszükbe az embereknek. Bízom ab-
ban, hogy a Papság éve segít bennünket annak átélé-
sében, hogy papok és hívek együtt alkotjuk Krisztus
Egyházát, és erősíteni fogja a papi hivatás utánpótlásá-
nak ügyét is. Ha a hívek gondolkodásában és imaéle-
tében rendszeresen megjelenik a papokért való imádság
és a papokról való gondolkodás, akkor talán egy fia-
talember is könnyebben elszánja magát a papi hivatás
választására. Ha hívek és papok tudunk együtt imád-
kozni, akkor a papi hivatások megszületése is nagyobb
lelki hátteret kap. 

Püspök atya, nagyon köszönjük a beszélgetést, és további sok

kegyelmet kívánunk szolgálatához.

I N T E R J Ú6 ● 2009. augusztus Martinus

A Martinus Kiadó szeptemberben megjelenõ kiadványai 

A kiadványok kaphatók a Szombathelyi Egyházmegye templomaiban.

Martinus „A papság éve” különszám
32 oldal – 200 Ft

Egyházmegyei Kalendárium 2010
180 oldal – 450 Ft

Imafüzet Brenner János boldoggá 
avatásáért, 

2. átdolgozott, bővített kiadás
76 oldal – 250 Ft
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Igazság és imádság
Horváth István Sándor

A
ugusztus 20-án minden esztendőben figyelnünk kell
arra, hogy a vízi parádék, a repülőgépversenyek, a

tűzijátékok és egyéb látványos mulatságok ne vonják el fi-
gyelmünket az ünnep főszereplőjéről, első magyar kirá-
lyunkról, Szent Istvánról. E napon ugyanis földön, vízen,
levegőben sok minden megmozdul, ami gyönyörködteti
az emberi szemeket, de vajon megmozdul-e a szívünk is,
amikor az ünnepi beszédeket hallgatjuk, ha egyáltalán
képesek azok arra, hogy megmozdítsák a szívünket? Mert
hiába elmélkedünk az ezer éves haza dicsőséges vagy
szomorú eseményeiről, hiába vágjuk magunkat vigyázz ál-
lásba a Himnusz vagy a Szózat éneklésekor, hiába fújja
szépen az augusztus végi szél a Szent István király koro-
náját is magába foglaló címeres nemzeti lobogónkat, ha a
következő napra már el is felejtjük azokat a keresztény
értékeket, amelyekre első királyunk alapozta országát,
amelyek biztosították megmaradásunkat, s amelyekre a
mai ünnep hivatott emlékeztetni.

Egy örmény közmondás szerint egy országot négy
dolog tart fenn: a bölcsek tudománya, a nagyok igazsága,
a hősök vitézsége és a jók imádsága. Magyar hazánk több
mint ezer éves fennállása azt bizonyítja, hogy a múltban
mindig voltak bölcs magyarok, akiknek a tudása újabb és
újabb lendületet adott az országépítéshez a nehéz idősza-
kok után, és voltak országunknak nagy személyiségei, akik igaz életük példájával a maradandó igazságokra és
értékekre tanították a népet. A történelmi múltban mindig éltek itt, Magyarországon olyan hősök, akik vitéz bátor-
sággal harcoltak az idegen elnyomókkal szemben, és ha kellett, életüket is feláldozták az ország szabadságáért, és
nem hiányoztak a buzgó és jámborok emberek sem – és itt elsősorban a magyar szentek sokaságára gondolhatunk
– akiknek imádsága nagy lelki erőt biztosított jó és balsorsban egyaránt.

Ahogyan ez a tudás, igaz cselekvés, vitéz bátorság és lelkes imádság az elmúlt évszázadokban biztosítani tudta
Magyarország fennmaradását, ugyanígy a jövőben is ezekre az alapokra kell építenünk. Országunk csak akkor
fog szilárdan állni, ha nem az ügyeskedőkre, hanem a bölcsekre bízzuk az ország vezetését és nagy elődeink
példáját követve mindig lesznek igaz magyarok, akik nem saját érdeküket vagy hasznukat nézik, hanem készek az
egész nemzetért dolgozni. Magyarország csak akkor fogja kiállni az elkövetkezendő idők viharait, ha a jelenben
és a jövőben is lesznek olyanok, akik hősies lelkesedéssel élnek a hazáért és olyanok is, akik buzgó imádsága Isten
áldásáért fohászkodik mindazok életére és munkájára, akik magyarnak vallják magukat. E négy felsorolt embertí-
pus és érték közül egyik sem hiányozhat, mert Magyarországot is ez a négy dolog tartja fenn: a bölcsek tudománya,
a nagyok igazsága, a hősök vitézsége és a jók imádsága.

Az ünnep kapcsán bizonyára mindenütt elhangzik a magyar Himnusz. Kölcsey Ferenc gyönyörű verse, amely
méltán lett nemzeti himnuszunkká, valójában egy Istenhez szóló imádság, amelyben a magyar nép zivataros
évszázadait felidézve a költő, illetve mindenütt, ahol elhangzik a vers, az egész magyar nép Isten áldásáért és irgal-
máért fohászkodik. Szükségünk is van erre az áldásra és isteni segítségre, hiszen a sok hitegetés után számos hon-
fitársunk veszítette el reményét, s már nem bízik abban, hogy a sokszor ígérgetett szebb jövő valaha is elérkezik.
Közös erőfeszítéssel és mindenkor Isten áldásában bízva azonban képesek vagyunk úrrá lenni a nehézségeken és
felelősségteljes munkával megalapozni és tovább építeni jövőnket.

Széchenyi István, a „legnagyobb magyar” mondta egykor: „A vallás kétségtelenül a legbiztosabb és legerősebb alapja az

emberi társadalomnak, s boldogok azok a népek, amelyeknek olyan férfiak a vezetői, akik minden tettükben ebből az isteni alapból

indulnak ki”. Építsük hitünkre és Krisztusra egész életünket!
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A Székesegyház búcsúnapja
Salamon Viktória / Martinus

Július 5-én, vasárnap tartották a Székesegyház búcsúünnepét.
A Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt Székesegyházban
az utóbbi években mindig újmisés atyák tartották a búcsúi
szentmisét. Az idei évben Gyöngyös Balázs várta a híveket a
jeles alkalom megünneplésére. Prédikációjában példaként mu-
tatta be a Boldogságos Szűz Máriát, aki útra kelt, hogy idős
rokonának segítségére legyen. Majd az ünnep magyaros
nevével kapcsolatos hagyományt idézte fel. A szentmise után
a Főplébánián a munkatársak számára  agapét rendeztek. 

Szentelések és tanúságtételek
Takó Gábor / Martinus

Július 5-én, vasárnap ismét ünnepi díszbe borult Kemestaródfa.
A templom előtti téren gyülekeztek a hívek a falu búcsúnapján
tartandó ünnepségre, amely során felszentelésre került a temp-
lom új oltára, és a község 1848-49-es emlékműve. A szentmise
alatt a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai és Bokor Zoltán
diakónus tanúságtételt mondtak. Az ünnepség elején Fekete
Szabolcs Benedek esperes atya felszentelte a templom új oltá-
rát, majd Takó Gábor a Miród-forrásért Egyesület elnöke kö-
szöntötte az egybegyűlteket.

Vadászmise Ölbõn
Rátkai Ferenc / Martinus

A Szeleste környéki vadászok kérésére, immár harmadik éve
mutatott be ünnepi szentmisét Rátkai Imre helyi plébános jú-
nius 21-én. Alsó- majd Felsőszeleste után, idén Ölbőn volt a
már hagyományos „vadászmise” a különlegesen feldíszített plé-
bániatemplomban. A szentmise szándéka a csodálatos világot
teremtő Isten iránti hálaadás, a teremtett világ szeretetére való
nevelés és az egész élő világ megbecsülésére való figyelmez-
tetés. A szentmisén megemlékeztünk az elhunyt vadászokról
és hozzátartozóiról is. 

Püspöki szentmise a zajdai laktanyában
Déri Péter / Martinus

Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén délután 17 órakor
Dr. Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a zaj-
dai laktanyában. Lenti város polgármestere, Nógrádi László és
Tüske József, helyi plébános szervezésében találkozót tartottak
a régi katonai bázison, ahová a rendszerváltás előtti időszakban
sok kispapot is vittek kiképzésre. „A találkozónak két apropója is

volt.” – mondta a polgármester – „Az egyik, hogy Szentatyánk,

XVI. Benedek pápa június 19-én megnyitotta a Papság évét, a másik

pedig Lenti várossá nyilvánításának 30. évfordulója.”
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Egy hét, amikor a gyerekek prédikálnak
Farkas Liza / Martinus

Július 5-11 között került sor a zalaegerszegiek által megszer-
vezett 9. imatáborra. Idén Csonkahegyhát fogadott be minket,
s nagy öröm volt számunkra – noha rengetegen vettünk részt
(141 fő) –, hogy sikerült megoldani, hogy egy helyszínen
táborozzon az egész csapat. Az imatáborban minden napra jut
egy „rendhagyó” szentmise, s emellett volt a héten szentség-
imádás, élő rózsafüzér, csillagtúra, képmeditáció, gyóntatás,
strand, akadályverseny, karaoke, kézművesség, társasjátékozás,
métázás, és különféle labdajátékok.

Keresztszentelés a Kandikó hegyen
Szekér Beáta / Martinus

A Kandikó hegyi gazdák minden évben a Balázsfai búcsúval
együtt tartották hegyi ünnepüket. Idén azonban a hegytulaj-
donosok összefogásával keresztet emeltek Sarlós Boldogasz-
szony tiszteletére, amelyet Kálinger Roland atya szentelt meg
július 5-én, vasárnap délután. A Kandikó hegynek, immár
önálló búcsúja alkalmával a gazdák helyben fogadhatják ven-
dégeiket, ahonnan gyönyörű kilátás tárul eléjük Göcsej legma-
gasabb pontjáról.

Hivatásgondozó lelkigyakorlat
Déri Péter / Martinus

„Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus” –  jelmondattal
rendezték meg Egyházmegyénkben a Hivatásgondozó
lelkigyakorlatot július 6 és 10-e között. Az Egyházme-
gyei Hivatásgondozó Bizottság titkára, Császár István
atya és Kondákor Gyula csesztregi esperesplébános
szervezésében az idén a Csesztregi Szent Móric Plébá-
nia látta vendégül azt a közel 40 fiatalt és kispapot, akik
elfogadták a lelkigyakorlatra szóló meghívást.

A lelkigyakorlat változatos programjai alkalmat adtak
az érdeklődő fiataloknak, hogy a jó Isten hívó hangjára
felfigyeljenek. A Papság éve jegyében a jelenlévők elő-
adásokat hallhattak Vianney Szent János életéről, a hi-
vatás kereséséről, felismeréséről és elfogadásáról, a

Mesternek való szolgálat öröméről, Jézus meghívó tekintetéről, de alkalom nyílt arra is, hogy kettesben legyenek
az Úrral. A közel egy hetes lelkigyakorlat mindezek mellett bőséges lehetőséget adott a focizásra, strandolásra,
túrázásra és a papokkal valamint a kispapokkal való beszélgetésre is. 

A lelki programok között helyet kapott többek között az a fáklyás körmenet is, amelyet a település híres szülötté-
nek, P. Kerkai Jenő SJ atyának az emlékszobrához tettünk. Kondákor Gyula atya megemlékező beszédében bete-
kintést adott  fiataloknak a KALOT mozgalom életébe és fontosságába valamint Kerkai atya életművébe is.

A lelkigyakorlat utolsó estéjén Egyházmegyénk újmisése, Gyöngyös Balázs atya mutatott be ünnepi szentmisét,
amelynek végén újmisés áldásban részesítette a jelenlevőket, majd szentségimádáson vettünk részt, ahol mindenki
hálát és köszönetet adhatott a Mesternek a héten kapott kegyelmekért.
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Erdélyi gyerekek Zalaegerszegen
Salamon Károlyné / Martinus

Böjte Csaba atya gondozottai közül – a nagykanizsai cursillis-

ták meghívására – egy csoport  szegény sorsban élő, nyaralását

Magyarországon töltő erdélyi gyermek látogatott Zalaegerszeg-

re. A gyermekek Gyergyószentmiklós és környékéről érkeztek.

A 9-14 éves korú fiúk és lányok július 14-i, keddi programját

Gombos T. Bálint atya vezetésével a Szent Mária Magdolna

Plébánia Szent Antal cursillos csoportja készítette elő. Reggel

Tihamér atya köszöntötte a csoportot, majd azután a gyerekek

megtekintették a Falumúzeumot és az Olajipari múzeumot is.

Hittantábor Bázakerettyén
Kósa Rita / Martinus

Július 13. és 18. között a törzstagok immár 6. alkalommal ve-

hettek részt az oladi plébánia által szervezett hittantáborban. A

helyszín most Bázakerettye volt. Az olajkútjairól híres kis zalai

falu általános iskolája fogadott be minket e hat napra; kiváló

lehetőséget biztosítva a kikapcsolódásra, hiszen foci- és röplab-

dapálya, valamint pingpongasztal is várta az idelátogató ifjúsá-

got. Nemcsak az oladi iskola diákjai jelentkeztek a táborra,

hanem a plébánia ifjúsági csoportjának nagy része is együtt

imádkozott és szórakozott a fiatalabbakkal. 

Szentjánosbogarak Celldömölk-Alsóságon
Hencz Jánosné / Martinus

Július 6-án 120  fiatal „szentjánosbogár” érkezett Celldömölkre,

hogy július 12-ig  a szentjánosbogár-tábor közösségében erő-

södjenek  testben, lélekben. Ezalatt az egy hét alatt Alsóság,

több általuk szervezett programnak – sportnap, Ság-hegyi aka-

dályverseny – adott helyet, és három alkalommal tárult szélesre

számunkra, és természetesen az alsósági hívek számára a Szent

Miklós-templom kapuja. A befogadó családok egész héten kö-

vették az eseményeket, részesei voltak a fiatalok egyházi, zenei

és irodalmi programjainak is.

Szentségimádás Kemenespálfán
Horváth András / Martinus

Július 9-én, Kemenespálfán a templom szentségimádási napján

ünnepi szentmisén vettek részt a hívek. A szentmisét Bodorkós

Imre atya mutatta be. Szentbeszédében a papság évére utalva

beszélt az Egyház, az Eucharisztia és az egyházi rend szent-

ségének kapcsolatáról. Vianney Szent Jánostól vett idézetekkel

is rámutatott az Oltáriszentség titkára. „Jézust vesszük magunkhoz,

belőle élünk, hogy érte élhessünk. Nem érdemeljük ki a szentáldozást, de

szükségünk van rá.” – idézte a lelkipásztorok védőszentjét.

A híveknek lehetőségük volt napközben a csendes imára is.



A jánosházi Keresztelõ Szent János Plébánia
Bodorkós Imre

A
jánosházi Keresztelő Szent János Plébánia törté-
nete a régmúlt időkbe nyúlik. A község (amely egy

ideig mezőváros is volt) nevét Joannes Ormuzd de Var-
sányról kapta, aki 1396-ban itt várat épített. A község
határában egykor pálos kolostor is volt. A plébániatemp-
lomát már 1581-ben említik, Keresztelő Szent János a
védőszentje. A mai templom 1779-ben épült. A törökök
1526 után a vidék falvait elfoglalták. 1714-ben alapították
újra a plébániát. A templom és a plébánia kegyura a
kommunista diktatúra kezdetéig az Erdődy család volt.

A jánosházi plébánia ma az egyházmegye egyik
legnagyobb kiterjedésű plé-
bániája, települései Vas és
Veszprém megyében talál-
hatók. Az egykori hosszú-
peresztegi, karakói, és
zalaerdődi plébániák és fíliá-
ik is a plébánia közössé-
géhez tartoznak, szám
szerint 10 falu (Jánosháza,
Kemenespálfa, Zalaerdőd,
Keléd, Hetyefő, Karakó,
Kamond, Nemeskeresztúr,
Hosszúpereszteg, Bögöte).
A plébániai lelkipásztor-
kodás sok feladatot ad,
igyekszünk sok mindent
megtenni, hogy a plébánia
különféle falvaiban élő hívek
tudjanak egymásról, ismer-
jék egymás örömét és
nehézségeit, a földrajzi tá-
volság ellenére is egyfajta
közösség-tudat, az összetar-
tozás megélése jelen legyen a mindennapokban.

Nagy ajándéknak tartjuk a Szent Imre Általános Isko-
lát, amely közösségünk életében kiemelkedő fontosság-
gal bír. Az iskola vezetése, tantestülete és a plébánia
lelkipásztorai közötti kapcsolat és együttműködés na-
gyon jónak mondható és gyümölcsöző. Az iskolások a
liturgikus   eseményeken tevékenyen részt vesznek, sok
ünnepi  program nemcsak az iskolásokat, hanem a plé-
bánia minden hívőjét is megszólítja. A Szent Imre nap,
Szent Miklós ünnepe, a karácsonyi ünnepély, az anyák
napja a katolikus iskola áldozatvállalásának köszön-
hetően emlékezetes események életünkben. A plébánia
területén működő, másik két önkormányzati iskolával,
zeneiskolával is jó a kapcsolatunk, nemcsak a hivatalos
ügyek intézésére korlátozódik az együttműködés.

A plébánia nagy családján belül különféle közösségek
is működnek. Rózsafüzér-társulatok, énekkarok több
templomhoz is kötődnek. Tevékenyen végzi a szeretet-
szolgálat feladatát a Karitász társulat, együttműködve az
egyházmegyei központtal is. A Szűzanya Nevének nap-
ján tartott fogadalmi körmenet szervezésében is tevé-
kenyek. Advent idején a helyi piacon is megjelennek
adventi koszorúikkal, húsvét előtt pedig az ünnepre
készített kötészeti, kézműves díszeikkel; e „vásárok”
bevételei szintén a rászorulók megsegítését szolgálják.
Az elmúlt évben a „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét!”

programban a karitászcso-
port koordinálásával mind a
10 faluban volt lehetőség
tartós élelmiszerek ajándé-
kozására, a gyermekek is
kivették részüket a felada-
tokból.

A családos közösség –
amellett, hogy tagjai jelen
vannak a plébániai képvise-
lőtestületben, önkormány-
zatokban – színesebbé teszi
a közösség életét. Ősszel ők
rendezik a terménybe-
takarítási hálaadó ünnep-
séget, a terményadomá-
nyok, ajándékok szinte meg-
töltik a szentély oltár előtti
terét. A megáldott termé-
nyeket a helyi idősek ott-
honának lakóihoz juttatják
el. A Mária-kertben minden
adventi vasárnapon gyer-

tyagyújtás van, itt is az előkészítés és a lebonyolítás
legtöbb feladata hozzájuk kötődik. Keresztelő Szent
János búcsúünnepének délutánján családünnepet ren-
deznek a Mária-kertben. Természetesen a tagok felolvas-
nak a szentmisén, de egy hónapra például a
templomdíszítés feladatát is ők vállalták.

A plébánián most e hónap elején személyi változások
is voltak. A papságához a plébános és a káplán atyák
valamint egy gyakorlatát töltő diakónus mellett nyugdíjas
atyák is tartoznak. A sok szép pasztorális eredményért,
a lelkipásztorok és a hívek együttműködéséért hálát
adunk a jó Istennek. Hibáinkért, mulasztásainkért, em-
beri gyarlóságainkért bocsánatot kérünk Tőle. Védő-
szentünk intelme plébániánk mindig aktuális jelmondata:
„Parate viam Domini! – Készítsetek utat az Úrnak!”
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Csúcs és Forrás
A szentmise felépítése
Kürnyek Róbert

B ár a szentmise egyetlen egységet képez, mégis
feloszthatjuk kisebb részekre, amelyek nyilvánva-

lóvá teszik számunkra, hogy a különböző szertartásele-
mek mennyire logikusan készítenek fel és irányítanak
bennünket a krisztusi áldozat jelenvalóvá tételében és
az Istennel való találkozásában. Míg korábban csupán
két fő részt különböztettek meg a szentmisében, itt
külön vettük a bevezető és a befejező szertartásokat,
hogy a szentmisén belül is jobban elkülönüljön az arra
való felkészülés és magának a liturgikus cselekménynek
lezárása. A következő hónapokban e felosztás szerint
mutatjuk majd be a szentmise egyes elemeit. 

I.Bevezető szertartások

Bevezető ének és oltárhódolat, Keresztvetés, Liturgi-
kus köszöntés, Bevezető gondolatok, Bűnbánati cse-
lekmény, Kyrie, Gloria, Collecta (Könyörgés)
II. Az Ige liturgiája

Olvasmány, Válaszos zsoltár, Szentlecke, Alleluja vagy
Evangélium előtti vers, Evangélium, Homília, Hitvallás,
Hívek könyörgései
III. Az Eucharisztia liturgiája

Az adományok előkészítése, Felajánló könyörgés, Eu-
charisztikus ima: Prefáció, Sanctus, Az alapítás elbeszélése,
Felajánlás és közbenjárás, Záró dicsőítés, A szentáldozás
szertartása: Mi Atyánk, Agnus Dei, Szentáldozás, Áldozás
utáni könyörgés
IV. Befejező szertartások

Könyörgés a nép fölött, Áldás, Záró ének és oltárhó-
dolat

Mit jelent nekem a szentmise?
Harangozó Vilmos

E lőször is Jézus Krisztus keresztáldozatának
vérnélküli megjelenítése az oltáron. A liturgiának

a csúcspontja. Vallásos életünknek a forrása, hitünk táp-
lálója, az isteni üzenet közvetítője.

Személy szerint pedig papi hivatásomnak egyik
meghatározója – egész szülőfalum Szentpéterfa hívő
népének mély vallásossága, szüleim, nagyanyáim, főleg
anyai nagyanyám szüntelen imája, de közvetlen rokona-
im, szalézi nagybátyám, többi pap rokonom, sok-sok
kedvesnővér, köztük is anyai nagynéném imája mellett.
Ugyanis az nem volt kérdés, hogy vasárnap szentmisére
kell menni. Az olyan természetes volt családunkban, mint a levegővétel, sőt kettőre is mentünk, főleg a hónap
első vasárnapján. Az is természetes volt, hogy minden első csütörtökön délután meggyóntunk és pénteken,
szombaton és vasárnap megáldoztunk. Csakhogy akkor 3 órás volt a szentségi böjt, s egy éhes gyereknek nem
volt olyan egyszerű, hogy délig ne egyen és igyon semmit, ha áldozni akar. Ezért elsővasárnaponként reggel ne-
gyed 8-ra elmentünk a templomba, hogy a szentmise előtt megáldozzunk, amely 8 órakor kezdődött és magyar
nyelvű volt. Utána hazamentünk reggelizni, majd elmentünk a horvát nyelvű nagymisére a nagy templomba,
amely 10 órakor kezdődött. A magyar nyelvű misére vittük a Szent vagy Uram imakönyvet, a horvát nyelvű mi-
sére pedig a horvát imakönyvet. Ha nem ministráltunk, – mert voltunk vagy 30-an ministránsok – akkor a kis
kápolnában úgy álltunk az oltár körül, mint a heringek, kezünkben az imakönyvvel és énekeltünk lelkesen.
Csodálatos és felemelő érzés, amikor az egész templom hívő közössége, gyerekek és felnőttek együtt énekelnek!

Nekem mindig feltűnt a vasárnapi liturgia szépsége. Igaz latin nyelven folyt, de a prefáció és főleg a nagyheti
szertartások, nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat csodálatos liturgiája mindig magával ragadott, és az éjféli
mise különleges hangulata, amelyen 10 éves korom óta mindig részt vettem. Szinte vágyat éreztem arra, hogy
egyszer talán én is ilyen szépen végzem és énekelem, mint a plébános úr. A mai napig úgy érzem, az imádságok
mellett a szentmise meghatározó erejű volt az én papi hivatásom megerősítésében. Vallom ma is, hogy a szentmise
a keresztény élet alapja és forrása. Ezért mindig igyekszem nemcsak a szentmise liturgiáját, hanem minden szer-
tartást úgy végezni, hogy az Isten dicsősségére és a hívek épülésére és hitének megerősítésére szolgáljon. 

Ezt jelenti számomra a szentmise: Isten dicsérete és egyben hálaadás megváltásunkért, Jézus Krisztus
szenvedéséért, kereszthaláláért és feltámadásáért valamint hálaadás papi hivatásomért is.
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Nemzetünk ereklyéi – A Szent Jobb

S
zent István jobb kézfeje, amelyet Szent Jobbnak neve-

zünk, csodálatosan fennmaradt. Ma Budapesten a Szent

István Bazilikában díszes ereklyetartóban őrzik.

1938-ban és 1988-ban Szent Királyunk halálának 900. és

950. évfordulóin a Szent Jobb ereklyét minden püspöki

székvárosba elvitték, hogy az egész ország népe kifejezhesse

előtte tiszteletét. 

1938-ban az úgynevezett Aranyvonat hozta az ereklyét az

ünnepségekre. Második alkalommal, 1988. július 2-án páncél-

autóban hozták Szombathelyre a Szent Jobbot. A város határában a szőllősi hívek fogadták, majd a Székesegy-

házban két napos ünnepség sorozat idején láthatták az emberek Szent István királyunk ereklyéjét. 

A templom bennünk van...
Salamon Viktória

E
zt a nyugodt és mély értelmű mondatot Werner Alajos atya mondta egy tanít-

ványának, aki kétségbeesve szaladt hozzá, amikor Egyházunk ellenségei temp-

lomuk lerombolására készülődtek. A Magyarok Nagyasszonya tiszteletére épült

templomról van szó, amely Budapesten, a mai Hősök terén állt. A kórista fiú azért

szaladt hozzá, hogy jöjjön ki a templomból, mert most fogják felrobbantani. A beszá-

molók szerint Werner atya nem akarta elhagyni a templomot, ezért a hatóságok erő-

szakkal távolították el őt onnan (1951). A templom helyére Sztálin szobra került.

Werner Alajos atya országos hírű zenepedagógus, művész és ifjúsági lelkipásztor

volt. A mi egyházmegyénkben volt papnövendék, a Székesegyházban szentelték pappá

1928-ban. A püspök felfigyelt kiváló zenei képességeire, és Rómába küldte egy-

házzenei tanulmányokra. Hazatérve, a szombathelyi és környékbeli iskolákat bejárva,

jó hangú 8-14 éves fiúkat keresett és megalapította híres kórusát: a Schola Cantorum Sabariensis-t. Akik ebben a

kórusban énekelhettek, nem felejtették el magával ragadó egyéniségét, a próbákon és szerepléseken látható át-

szellemültségét. 

A II. világháború után a Magyar Katolikus Egyház papjaira és híveire sok megpróbáltatás várt. Werner atya

sem mint tanár, sem mint pap nem dolgozhatott. Kántor lett egy Budapest környéki templomban. Itt is kórust

szervezett: felnőtt- és gyermekkórust egyaránt. 1967-től Máriaremetén nyilvánosan is, lelkipásztorként

tevékenykedhetett. A hívek általános meggyőződése, hogy Werner atya szentéletű ember volt. Mindig Isten dicső-

sége volt számára az első, a szent zene művelése is ezt jelentette számára. 

Embertársai rászorultságán minden lehető eszközzel próbált segíteni. Gyerekeket kirándultatott, családokat

élelmezett és öltöztetett. Szegényen élt, de lelki és szellemi gazdagság jellemezte. Minden alkalmat megragadott,

hogy ismerőseit Istenhez közelebb vezesse. Amikor munkáit este befejezte, átment a templomba, hogy imádkoz-

zék, és sokszor csak hajnalban tért vissza a plébániára. Többek között neki is köszönhetjük a Szent vagy Uram

című templomi énekeskönyvet, valamint a Hozsanna imakönyvet.

Isten sokféle tehetséget, talentumot ad nekünk. Vajon törekszel-e felismerni és kibontakoztatni magadban a tehetséget, amellyel

Isten dicsőségét, és embertársaid üdvösségét szolgálhatod?

1905 - 1978

Húzd alá az igaz állításokat!
Szent Istvánnak II. Szilveszter pápa adományozta a

királyi címet és koronát.

Szent Istvánt gyermekkorától kereszténynek nevelték.

Koppány vezér birtokai Somogy megyében voltak.

Az első magyar bencés Szent Gellért volt.

Szent Mór a Pécsi egyházmegye püspöke volt.

Szent István alapította a Szombathelyi Egyházmegyét.

Szent István egész Európában megbecsült uralkodó 

volt.

István királyt a megvakított Vászoly unokája avattatta 

szentté.
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Nemzetközi Ifjúságpasztorációs Konferencia
Forrás: Magyar Kurír (www.magyarkurir.hu)

N
emzetközi konferenciát rendeznek 2009. november 12-14. között Szombathelyen, a Martineum Felnőtt-

képző Akadémián „Ifjúságpasztoráció – egy hobby?” címmel. 

A konferencián nyolc Közép-európai ország vesz részt: Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Horvátország,

Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Bosznia-Hercegovina. A Máriacellben megrendezett 2004. évi Közép-európai

Katolikus Találkozó, majd a 2007-es Közép-európai Katolikus Ifjúsági Találkozó után ez lesz a fenti országok

következő nagyszabású közös rendezvénye. Ezúttal a nemzetközi hálózatépítésről és együttműködésről cserélnek

tapasztalatot az országok.

A konferencia célja egymás megismerése, hálózatok kiépítése és fenntartása a nyolc ország között, nemzetközi

együttműködés elősegítése; módszereink és projektjeink bemutatása, valamint az ifjúságpasztoráció különböző

aspektusainak közös átgondolása

A konferenciára meghívást kapnak az országok különböző szinteken dolgozó ifjúsági önkéntesei és főállású

ifjúságpasztorációs koordinátorai,  valamint jelen lesznek a résztvevő országok ifjúságpasztorációért felelős

püspökei is.  

A programot plenáris ülések, előadások, kiscsoportos tapasztalatcsere és hálózatépítés, helyi ifjúságpasztorációs

módszerek és modellek bemutatása, és természetesen lelki programok alkotják. A konferencia résztvevői bekap-

csolódnak a szombathelyi Szent Márton ünnepség eseményeibe is. 

Egyházasrádócon alakulófélben van a plébániai

ifjúsági közösség. Sok reményt fűzök a fiata-

lokhoz. A legfőbb reményem, hogy lesznek

olyan ifjak, akik megszerettetik társaikkal az Egy-

házat, a templomot, a vallási programokat, s

legfőképpen a szentmisére járást. Jó kezdet volt

a bérmálás előtti összejövetelünk. Hamarosan

szeretnék Püspök atyát is meghívni közénk,

akinek jelenléte a fiatalok között mindig ösz-

tönző hatású. 

Orsos Zoltán plébános

Egyházmegyei Métabajnokság
Pados Katalin

A
Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága

szeretettel várja 10 fős csapatok jelentkezését a

2009. évi egyházmegyei métabajnokságra, amelyre

szeptember 12-én, Zalaegerszegen kerül sor. Két kor-

csoportban lehet versenyezni: 16 év alattiak és 16 év

felettiek mérhetik össze tudásukat. A várhatóan vidám

hangulatú bajnokságra csapatonként egy tábla csokival

lehet nevezni 2009. szeptember 5-ig a Katolikus Ifjúsági

Irodában (Telefon: 94/514-355, E-mail: pados@mar-

tineum.hu). A győztes csapatok vándorserleget és aján-

dékot kapnak.

„Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el

örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátjainkban leltük fel az egész világot.”

(Kölcsey Ferenc)
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DVD ajánló – Négymillió lépés
Paksa Balázs

É pp harminc éve, 1979 késő nyarán indult el 10 pesti fiatalember a Nagy-
Milicről, hogy bejárja az országos kéktúra útvonalát. Útjukra hátizsákon

és sátrakon kívül kamerát is magukkal vittek, betértek az útba eső településekre,
s filmre vették az eléjük kerülő kincseket, legyenek azok természetiek vagy geo-
lógiaiak, néprajziak vagy kulturálisak. Az anyagból mára már legendássá vált film-
sorozat készült Másfélmillió lépés Magyarországon címmel.

Amikor a Kádár-kor kisembere a Balatonon nyaralt, s mindennél jobban vá-
gyott külföldre (leginkább a misztikus várakozásokkal körülvett „nyugatra”), a
nyolcvanas évek elején a televízióban bemutatott, Rockenbauer Pál rendezte so-
rozat újra megszerettette Magyarországot nézőivel. Sinkó László narrációjában tárta fel gyönyörű tájainkat,
lelkesedett a falubeliek életéért, bemutatta mesterségeiket, helyet adott történeteiknek, valamint finoman korholta

felemás közállapotainkat. Az Északi- és a Dunántúli-középhegység
végigjárása után néhány évvel, 1986-ban a Dunántól észak-déli át-
szelése következett És még egymillió lépés címmel, majd – már a
rendszerváltozás és Rockenbauer Pál halála után – az ország déli
részét végigkerekező sorozattal zárták be a kört Kerekek és lépések
néven.

A három sorozat nemrég DVD-n is megjelent, hű korképet adva
csodálatos tájainkról, épp foszlóban lévő népi kultúránkról, s egy-
ben túrázásra, saját értékeink felfedezésére ösztönözve. A szelíd
hazaszeretetet csendesen ébresztgetve.

Másfélmillió lépés Magyarországon (3 DVD/14 epizód/2006-2007), És még egymillió lépés (5 DVD/18 epizód/2007), Kerekek és lépések (5
DVD/26 epizód/2008)

Fókuszban - programok, események

augusztus 16. (vasárnap)
9.30 óra Ünnepi püspöki szentmise (Szombathely, Szent
István király-templom – Szentkirály)

augusztus 20. (csütörtök)
8.30. óra Püspöki búcsúi szentmise Szent István király ün-
nepén (Szombathely, Kálvária-templom)

augusztus 22. (szombat)
Papok szüleinek zarándoklata (Szentgotthárd, Jó Pásztor-
kápolna)

augusztus 29. (szombat)
24 órás szentségimádás (Szombathely, Jézus Szíve-temp-
lom – Szőllős)

augusztus 29-30. (szombat-vasárnap)
Emmausz kurzus (Szombathely, Martineum Felnőttképző
Akadémia)

szeptember 6. (vasárnap)
Templombúcsú (Lispeszentadorján, Szent Adorján-temp-
lom)

szeptember 10. (csütörtök)
20 óra Szentségimádás papokért és papi hivatásokért
(Szombathely, Székesegyház)

szeptember 11. (péntek)
16 óra Az egyházmegye hitoktatóinak Veni Sancte ünnep-
sége

szeptember 12. (szombat)
Egyházmegyei métabajnokság (Zalaegerszeg)

szeptember 13. (vasárnap)
10.30 óra Püspöki szentmise (Magyarszecsőd, Kisboldog-
asszony-templom)

Hittanórán a plébános Dávid és Góliát 
történetét meséli a gyerekeknek, 
majd hozzáteszi:
– Mindez pedig háromezer évvel 
ezelőtt történt.
– Ejha! – kiált fel erre a kis Laci.
A plébános bosszúsan ránéz:
– Mi az, hogy ejha, fiam? Talán nem hiszed?
– Dehogynem! Csak csodálom, milyen nagyszerű me-
móriája van plébános úrnak, hogy ennyi idő után is em-
lékszik mindenre.

* * *

Az ötvenes években a nagy gyár titkárságán megszólal
a telefon:
– Interurbán, Pápa!
A titkárnő izgalomba jön:
– Hogyan? Orbán pápa? Dicsértessék!




