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Hogyan lehetünk szentek?
Déri Péter

A nthony de Mello írja A csend szava című
könyvében: „Titokzatos dolog az életszentség:

minél nagyobb, annál kevésbé lehet észrevenni.” Mindezek
ellenére ma a legtöbb ember úgy gondolja, hogy a
szentek a régi, letűnt korok képviselői, akik a saját
korukban meg tudták valósítani az életszentséget,
de a mai világban ez már lehetetlen. Azonban azt
kell mondanunk, hogy akik így gondolkodnak, azok
téves úton járnak, hiszen keresztségünknél fogva
mindnyájan meghívást kapunk a szentté válásra. 

Az életszentség tehát nemcsak egyesek kiváltsága (papok, szerzetesek), hanem minden embernek a hivatása,
hiszen mindenki parancsot kapott Krisztustól: „Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5,48).

Az életszentség tehát nem más, mint egyrészt Krisztus követése, másrészt ajándék, harmadrészt pedig feladat.
A különböző élethivatásokban és feladatokban ezt az életszentséget kell magunkban ápolni. 

A püspökök, papok és a diakónusok úgy lesznek szentekké, hogy buzgón és bátran végzik szolgálatukat, imád-
sággal, áldozatbemutatással és igehirdetéssel szolgálnak az Isten és az Egyház titkainak. Minden hibától megőrzik
magukat, Isten kedvében járnak, és gondoskodnak az emberek üdvösségéről. „Végül pedig a rájuk bízottakat jó
példával kell serkenteniük, visszatartván őket minden rossztól, és erejükhöz mérten az Úr segítségével szüntelenül nemesíteniük kell
erkölcseiket, hogy a rájuk bízott nyájjal együtt eljussanak az örök életre.”(Lumen gentium 26.)

A keresztény hitvestársak és szülők úgy lehetnek szentekké, hogy hűséges, kitartó szeretetben élnek egymással,
ragaszkodnak egymáshoz és elviselik egymás gyengeségeit. Az Istentől elfogadott gyermekeiket keresztény módon
nevelik Isten ismeretére, és példát mutatnak nekik a nagylelkű szeretetre. „A világi hívek különös sajátossága a világi
jelleg... Itt hívja meg őket Isten, hogy saját hivataluk gyakorlásával az evangélium szellemében élve kovászként belülről járuljanak
hozzá a világ megszenteléséhez, és életük tanúságával – hitük, reményük és szeretetük ragyogásával – mutassák meg másoknak
Krisztust.” (Lumen gentium 31.)

Így tehát minden keresztény hívő nem valami különleges cselekedet által, hanem hivatása, foglalkozása, életének
körülményei által napról napra egyre jobban megszentelődik, ha a mennyei Atya kezéből hittel fogad mindent,
együtt működik az isteni akarattal és gyakorolja azt a szeretetet, amellyel az Isten szeret bennünket. Ez a személyes
szeretet a magja az életszentségnek. Ahhoz, hogy növekedjék bennünk és sok gyümölcsöt teremjen az kell, hogy
szívesen hallgassuk Isten igéjét, és hitünket gyarapítsuk, erősítsük. 

A Szombathelyi Egyházmegye Kincsei

A Herzan-könyvtár
E nagyértékű bibliotéka a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár különgyűjteményeként működik.

A Herzan-könyvtár különösen értékes és fontos eleme a hazai kulturális örökségnek. 
Az igényesen szerkesztett és gazdag képanyaggal ellátott kiadvány betekintést nyújt 

a könyvtáralapító gróf  Herzan Ferenc bíboros (az egyházmegye második püspöke) életébe,
végigkíséri a könyvtár alapítását és annak történetét egészen napjainkig, 
de néhány különösen szép és ritka dokumentum is bemutatásra kerül.

A 20 oldalas színes kiadvány megrendelhető a 94/513-191-es telefonszámon 
vagy az info@martinuskiado.hu e-mail címen 590 Ft-os áron.
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Krisztussal az úton
H. Pezenhófer Brigitta

H a az ember gyalogos zarándoklaton vesz részt és még az út előtt áll, jó dolog, ha van egy térképe, ami segít

az eligazodásban. Ez fontos azért, hogy az ember elérje fizikailag a célját, az út végét.  A térkép tehát eliga-

zít, néha rövidebb utakat is mutat a cél felé, de mindhiába, ha lelkileg nem sikerül eljutni az adott zarándokhelyre.

Vajon miért? Hol hibázhatott a zarándok?

„Auf  Christus schauen! (Tekintsünk Krisztusra’)” – így szólt XVI. Benedek pápa jelmondata 2007-ben, amikor Ma-

riazellbe látogatott.  A zarándok felkapja a fejét, itt lehet a megoldás: Krisztus legyen a középpontban azon a bi-

zonyos zarándokúton, és aztán azt követően nemcsak

egy-egy gyalogzarándoklaton kellene a vándornak Rá fi-

gyelni, hanem az egész élete során Krisztust látni a közép-

pontban. Milyen szép cél megvalósításán dolgozhatunk,

kedves Olvasók, minden nap: „Auf  Christus Schauen!” –

hirdette és hirdeti az Egyház feje. 

A zarándok igyekszik, megy tovább az úton, élete útján,

majd felteszi magában a kérdést: sikerül elérni a célt, a leg-

nemesebbet? Keresi a választ, néha próbál talán mentege-

tőzni is, miért nem érez magában erőt a folytatáshoz, de

aztán eszébe juthatnak azok, akik a hétköznapokban tették

a legnagyszerűbbet. Gondoljunk csak Szent Józsefre,

Szent Istvánra, Szent Györgyre vagy Szent Mártonra. De

eszünkbe juthat Boldog Batthyány-Strattmann László

példája is. Nemde mindegyikük csak a tényleges célt tar-

totta szeme előtt? Nemde a mindennapok hőseiként élték

életüket, Krisztusra figyelve, így mutatva példát és adva

erőt a XXI. század, a ma emberének is? Krisztusra tekin-

teni – ez a jelszó élt bennük. 

A Martinus e havi számából merítsünk mindannyian

erőt a mindennapok nehézségeihez. Legyenek szemünk előtt a szentek, a boldogok illetve a boldoggá avatás előtt

állók. Becsüljük egymást és különösen azokat is, akik hivatásukban is azon dolgoznak, hogy másokon segítsenek!

Ne feledjük soha: Krisztusra figyelni, hiszen „...az Isten-szeretőknek minden a javukra válik”. (Róm 8,28)
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Sajtóapostolok 8. Országos Találkozója
Kürnyek Róbert; Fotó: Gelencsér Károly, Juhász Gyula, Pálovics Péter

I
dén a Martineum Felnőttképző Akadémia adott otthont a Sajtóapostolok 8. Országos Találkozójának, amelyen
45 egyházmegyei és plébániai sajtóreferens vett részt szeptember 25-27. között. A Magyar Katolikus Újságírók

Szövetsége és a Szombathelyi Egyházmegye által szervezett összejövetel célja az volt, hogy az egyházmegyei és
plébániai munkatársak szakmai továbbképzésen vegyenek részt,  valamint segítséget kapjanak feladataik elvég-
zéséhez. Szerdahelyi Csongor és Rochlitz Bernadett, a MAKÚSZ munkatársai köszöntötték a résztvevőket, majd
Dr. Veres András megyéspüspök emelte ki annak fontosságát hogy Egyházunk jelen legyen mind az írott, mind
az elektronikus média különböző ágazataiban. Püspök atya előadása után Szikora József, a MAKÚSZ elnöke és
Gebauer Szabolcs főtitkár mutatta be az újságíró szövetség szervezetét és 2009-es programjait.

A találkozó második napján Paksa Tamás, Sákovits László és Pup Norbert irányításával a nyomtatott és digitális
sajtó termékeiről szóló előadások hangzottak el, sőt gyakorlati tanácsokkal is gazdagodhattak azok, akik vállalták,
hogy bemutatják saját honlapjukat.  A délelőtt második részében négy műhely (egyházi rendezvények fotózása,
kreatív írás, anyanyelvi műhely és honlapszerkesztés) közül választhattak a résztvevők, amelyeken gyakorlati
ötleteket sajátíthattak el és próbálhattak ki azzal kapcsolatban, hogyan lehet akár anyanyelvünkkel, akár a digitális
technika eszközeivel értékeset és vonzót alkotni, üzenetet közvetíteni. Kikapcsolódásként a szervezők lehetőséget
biztosítottak az egyházmegye legszebb kulturális intézményeinek – Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, valamint
a Székesegyház – megtekintésére is. Kora este Brenner József  általános helynök mutatta be testvére, a vértanú
sorsú lelkipásztor, Brenner János életét, Aigner Géza répcelaki plébános pedig az egyházmegye védőszentjéről,
Szent Márton püspökről szólt. Az estét újságíróbál zárta, amelyen mindenki egy-egy vicces történetet adott elő,
majd egyénileg, illetve párban karaoke énekekkel szórakoztatták egymást az összegyűltek. Vasárnap a jelenlévő
egyházmegyék sajtófelelősei mutatták be tevékenységüket és beszéltek a munkájuk során tapasztalt nehézségekről,
befejezésül pedig értékelték a közösen eltöltött három napot.
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Családfesztivál Zalaegerszegen
Farkas Zoltánné / Martinus

A Zalaegerszegen, szeptember 26-án megrendezett Családfesz-
tivál célja a város lakóinak, családjainak megszólítása volt, hogy
valami módon találkozhassanak a keresztény hittel. Az idén a
szolidaritás témája köré rendeződtek az előadások és egyéb
programok, amelyeken gyerekek, fiatalok, és idősek egyaránt
megtalálhatták a számukra megfelelőt. A komolyabb témájú
előadások és a kiállításmegnyitó mellett sporttal, kézműves
foglalkozásokkal, koncertekkel, bábszínházzal, lovaskocsizással
várták az érdeklődő családokat.   

Perenyei hívek zarándoklata a Szent Vid–kápolnához  
Pothárn László / Martinus

A Perenye, Fűtelek major, Kőszegszerdahely, Velem-Szent Vid
útvonal oda-vissza körül-belül 30 km-es szakaszának megtéte-
lére vállalkozott közel 180 zarándok szeptember 27-én. A jubi-
leumi misét Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek mutatta
be. A helyi kötődésű egyházi méltóság olyan szívélyességgel,
közvetlenséggel fordult a hívek felé, mint talán egykor Kőszeg-
szerdahely és Velem plébánosaként. Szavaiból, jövőbe vetett hi-
téből erőt meríthettünk életünk további időszakára is.

Szüreti vigasság a Brenner János Általános Iskolában
Dr. Paganoné Joó Gréta / Martinus

A Brenner János Általános Iskolában szüreti délutánt rendeztek
szeptember 28-án. A szőlővesszőkkel, virágpompával feldíszí-
tett „szüreti kapun” való áttáncolással kezdődött a vigadalom,
vidám muzsikára ropták a csárdást a gyerekek, majd hozzáfog-
tak a must elkészítéséhez, amelyhez szakszerű tanácsokat is
kaptak. A mulatság hátralevő részében az évszakhoz kapcso-
lódó ügyességi játékokban próbálhatták ki magukat a tanulók:
nagy lelkesedéssel törtek diót, burgonyát szedtek és termést is
válogattak.

A jánosházi Szent Imre Általános Iskola dolgozói Velemben 
Horváthné Kulcsár Gyöngyi / Martinus

A velemi Szent Vid-kápolna volt a szeptember 28-i kirándulá-
sunk úticélja. A gyalogtúra után közösen vettünk részt szent-
misén. Szentbeszédében Bokor Zoltán diakónus látott el
bennünket hasznos tanácsokkal. A tanári hivatás kapcsán arról
beszélt, hogy mi, tanárok felelősek vagyunk azért, hogy tanít-
ványaink megtalálják helyüket a világban, mert ahogy a fiatal
növénynek szüksége van karóra a növekedéshez, úgy a gyere-
keknek is szükségük van Krisztusra ahhoz, hogy a megfelelő
úton járjanak. 
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Krammer Rafael atya köszöntése  
Várhelyi Tamás / Martinus

Szentmise keretében köszöntötték fel a szentpéterfai hívek
Krammer Rafael aranymisés lelkipásztorukat 80. születésnapja
alkalmából október 10-én. Papi szolgálatát a Veszprémi majd a
Kaposvári Egyházmegyében végezte. 2007-ben vonult nyugál-
lományba, azóta Szentpéterfán és filiáiban hirdeti az Evangéli-
umot. Az idei nyáron ünnepelte pappá szentelésének 50.
évfordulóját is, ezért a 2009-es év kétszeresen is jubileumnak
számít életében. Az esti szentmisén gyerekek köszöntötték
anyanyelvén, horvát verssel.

Zongorával Isten szolgálatában
Kovácsné Ujj Andrea / Martinus

Jótékonysági hangversenyt rendeztek a Szent Család Óvoda
javára a zalaegerszegi Hangverseny- és Kiállítóteremben ok-
tóber 7-én. A mennyei Atya irántunk és a Szent Család
Óvodáért érzett szeretetének lehettünk tanúi Rózsafüzér Ki-
rálynőjének estéjén. A zsinagóga megtelt tesvérekkel, akik az
óvoda céljaiért odaadták a keveset, amijük van: az idejüket és a
pénzüket. Így együtt részesülhettünk Isten ajándékából, a zene
öröméből Hegedűs Endre és Katalin önzetlen szolgálata által.
Ezen az estén jelen volt Isten szeretetének ereje köztünk.

Zarándoklat a kertvárosi kápolnához   
Dr. Szalainé Horváth Judit / Martinus

A Szent László Katolikus Iskola alsó tagozatos diákjai – Teréz-
nap közeledtével – elzarándokoltak a kertvárosi Lisieux-i Kis
Szent Terézről elnevezett kápolnához október 4-én. A harma-
dik osztályosok verseket, imádságokat mondtak, és feleleve-
nítették a szent életének fontos eseményeit. Rövid sorsának
üzenete, hogy mindenkinek a saját adottságait, körülményeit
maximálisan kihasználva, a legjobbat kell tenni. Az áhítat után
a tanulók a leckeírást a hétvégére hagyva, szabadtéri játékokkal
múlatták az időt.

Ifjúságpasztorációs Tanulmányi Napok Szombathelyen
Pados Katalin / Martinus

A Szombathelyi Egyházmegye látta vendégül a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának Tanácsadó
Testületét október 6-7. között, akik hagyományos éves tanul-
mányi napjaikat tartották nálunk. Az ifjúságkutatásokról tartott
előadást Hámori Ádám szociológus, másnap a plébániai ifjúsági
közösségek élete és a plébániai ifjúsági munka volt a téma. A
résztvevők megfogalmazták a legfontosabb alapelveket, ame-
lyekkel tisztában kell lennie minden fiatalokkal foglalkozó
lelkipásztornak és civil vezetőnek.
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Hittanos kirándulás Babosdöbrétére
Paksa Balázs / Martinus

Tímár Dániel hittanár vezetésével mintegy negyven hittanos
kerekedett fel hittanáraival – Nátrán Józsefnével és Tompa Vio-
lával – , hogy kirándulást tegyen Babosdöbrétére, ahol Szalai
Attila atya és a helyiek vendégszeretete várta a kis csoportot
október 10-én. Babosdöbrétén rövid diavetítéssel kísért
történetet hallhattak a templomban, és Stróber László esperes-
plébános vezetésével ünnepi szentmisén is részt vettek. Délben
a döbréteiek ebéddel, majd érdekes programokkal – foci,
kézműves műhely – fogadták a vendégeket.

Templombúcsú Oladon 
Koroknai András / Martinus

Az ünnepség közös rózsafüzér imádsággal kezdődött október
10-én, majd a Szentháromság Vegyeskar a Szűzanya köszöntő
Esti dicséretet énekelte el. Az ünnepi szentmisén Kürnyek
Róbert atya kiemelte, hogy Mária az erőforrás számunkra, és
buzgó imádsággal elérjük az ő irgalmas anyai jóságát, és meg-
hallgatja kéréseinket. Vele együtt misézett Tóth Ferenc, Sill Aba
Ferenc és Horváth József  atya is. A szentmisét a hagyományos
fatimai körmenet követte, ezúttal a lakótelep utcáin. Az este
agapéval zárult.

A szõllõsi Jézus Szíve Plébánia zarándoklata
Pék Istvánné / Martinus

Zarándoklatunk első állomásaként október 10-én Fekete Sza-
bolcs Benedek atyával Szentgotthárd-Rábakethelyen, a vértanú
sorsú Brenner János tiszteletére emelt Jó Pásztor-kápolnában
szentmisén vettünk részt, amely során imádkoztunk papi
hivatásokért és megemlékeztünk a szőllősi plébánia egykori
papjairól. Délután a Güssingbe vezető úton Boldog Batthyány-
Strattmann László példaadó életéről elmélkedtünk. Zarándok-
latunk befejezéseként Maria-Weinberg közel ezer éves kegyhe-
lyén kértük a Szűzanya szerető oltalmát.

Családi nap Gersekaráton
Budáné Sipos Bernadett / Martinus

Családi napot tartottak a gersekaráti egyházközség hívei ok-
tóber 10-én, amelyen 30-35 gyermek és szülő vett részt.  A szü-
lők saját készítésű süteményekkel érkeztek, de szabad tűzön
gulyásleves és sült gesztenye is készült. Ügyességi játékokban,
vetélkedőkben próbálhatták ki magukat kicsik és nagyok egya-
ránt, majd tánctanulással, a gyerekeknek pedig homokvár
építésével telt az idő. A programok megszervezését Fatér
Istvánnak és Deáki Ágnesnek köszönhették a résztvevők. Este
tábortűz zárta a programot.
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Martinus zarándoklat Bakonybélbe és Veszprémbe
Teklits Tamás  / Martinus

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön első alkalommal indul-
tunk el Martinus zarándoklatra, amelynek célja elsősorban az
volt, hogy havilapunk olvasói és szerkesztői egy közös, imád-
ságos napot töltsenek el együtt. Első állomásunk a bakonybéli
Szent Mauríciusz Monostor volt. Délelőtt 10 órakor Kürnyek
Róbert atya mutatott be szentmisét a zarándokoknak. A szent-
misét követően P. Halmos Ábel OSB perjel, plébános beszélt
– a Szent István király által feltehetően 1018-ban alapított –
monostor és a barokk templom történetéről, illetve a nap-
jainkban itt élő négy szerzetes dolgos hétköznapjairól. Az előadás után a Monostori Ajándékboltban lehetőségünk
nyílott ajándéktárgyak és kegytárgyak vásárlására, ahol többek között a szerzetesek által készített különféle gyógy-
teák, lekvárok, gyertyák, mécsesek, likőrök, kerámiák és saját könyvkötészetükben készült kiadványokhoz juthattak
hozzá az érdeklődök. A monostor közepén, ahogy minden középkori bencés monostor esetén, kertet építettek,
az Édenkert szimbólumát. Bakonybélben a 19. században – a kor megváltozott természetszemléletének meg-
felelően – angolparkot létesítettek a szerzetesek. Ezt a kertet, arborétumot is megtekinthettük. Bakonybéli láto-
gatásunk a Borostyán-kútnál zárult, ahol a hagyomány szerint Szent Gellért remetéskedett. Említést érdemel az
1855-ben a kút felett épített Kálvária is. Zarándoklatunk második állomásán Veszprémben, megtekintettük a
püspöki – 1993 óta érseki – palotát. A palota a magyar barokk építészet egyik remeke. Tervezőjének, Fellner Ja-
kabnak valószínűleg ez a legjelentősebb műve. Azt követően pedig – Mátyás Zsófia, havilapunk szerkesztőjének
idegenvezetésével – megismerkedtünk a várban található többi egyházi épület történetével is, amelyek közül a
legjelentősebb a Szent Mihály Székesegyház. Zarándoklatunk a buszon – péntek lévén – a fájdalmas rózsafüzér
titkainak elimádkozásával ért véget.

Melocco Miklós Becsehelyen 
Simonné Benkõ Edit  / Martinus

A mai magyar szobrászat egyik kiemelkedő alakjának, Melocco
Miklósnak előadására gyűltek össze az érdeklődők a becsehelyi
Keresztelő Szent János-templomban október 11-én. „Nyelvében

él a nemzet!” Széchenyi István már szállóigévé vált kijelentését
járta körül előadásában a Munkácsy Mihály-, Kossuth-, Magyar
Örökség-, Prima Primissima-díjas, Érdemes művész. Nemzeti
öntudatról, önérzetről, a magyar nyelv megbecsüléséről,
nyelvünk ezernyi árnyalt kifejezéséről beszélt hallgatóságának
az előadó.

Szalézi jubileum Szombathelyen
Lengyel Erzsébet / Martinus

A szombathelyi szaléziak megtelepedésük 80. évfordulójára
emlékeztek október 17-én. Az ünnep Dr. Veres András
megyéspüspök vezetésével – és P. Van Hecke Albert SDB sza-
lézi tartományfőnök, P. Havasi József  SDB korábbi tarto-
mányfőnök jelenlétében – szentmisével  kezdődött, amelyben
hálát adtak a Jóistennek az eltelt évekért. A szentmise után
Püspök atya megáldotta az első szombathelyi szalézi, Ádám
László atya tiszteletére állított emléktáblát, és a közösség új ká-
polnáját, majd kezdetét vette az ünnepi műsor. 
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A szentek hétköznapjai
Válogatta Mátyás Zsófia

A szentek élete sem volt mentes a nehézségektől és
a megpróbáltatásoktól, ám ők ezeket az élethely-
zeteket sok esetben rendkívüli módon oldották
meg. A következőkben megismerhetünk néhány
érdekes és különleges történetet.

LAbouré SzeNt KAtALiN

Katalin körülbelül tizennyolc éves korában azt álmod-
ta, hogy egy markáns arcvonású, ősz pap szentmisét
mutat be. Erős késztetést érzett, hogy odamenjen
hozzá, mégis ijedten a helyén maradt, amikor a mise
után intésével hívta. Egy másik alka-
lommal azt álmodta, hogy megláto-
gat egy beteget, s a betegágynál
ismét találkozott ezzel a pappal.
Akkor egy hang így szólt hozzá:
„Leányom, jó dolog ápolni a betegeket.

Most menekülsz előlem, egy napon azon-

ban boldog leszel majd, ha hozzám jöhetsz.

A jó Istennek terve van veled. Ne felejtsd

ezt el!”

Amikor néhány évvel később az
Irgalmas nővérek egyik társal-
gójában meglátta alapítójuk, Páli
Szent Vince képét, fölkiáltott: „Ez

az a pap, akit álmomban láttam!”

Néri SzeNt FüLöp

Róma közelében az egyik ko-
lostorban volt egy apáca, aki nagy
feltűnést keltett, mert állítólag természetfölötti látomásai
és elragadtatásai voltak. A pápai hatóság Fülöpöt bízta
meg, hogy járjon utána a dolognak. Fülöp rossz időben
gyalog ment ki oda. Hívták az apácát, Fülöp pedig
anélkül, hogy köszöntötte volna, odanyújtotta neki sáros
csizmáit, hogy húzza le. Az apáca visszahőkölt, és heves
szavakkal tiltakozott a számára fölháborító kérés ellen.
Akkor Fülöp nyugodtan fölállt: Már nem is fontos
lehúzni! Elvégeztem a feladatomat – mondta, s azonnal
visszatért megbízóihoz. Az a nő nem szent – tájékozatta
őket –, és nem is tesz csodát, mert hiányzik belőle a leg-
fontosabb, az alázatosság. 

CLuNyi SzeNt odó beNCéS Apát

Odó egész életét rendkívüli események jellemzik,
amelyek kortársai szemében szentségét tanúsították. Így
értesülhetünk arról, hogy egy napon, amikor még fiatal
szerzetes volt, s Berno jelt adott egy étkezés befejezé-

sére, Odó még néhány kenyérdarabot tartott a kezében,
és éppen arra készült, hogy megegye őket. Mivel nem
akarta megszegni a fegyelmet azzal, hogy távoztában
kenyeret morzsolgat, úgy vonult el, hogy a kezében
maradtak; amikor az étkezés utáni hálaadást követően
visszatért a templomból, bevádolta önmagát Bernónál,
aki csodálkozva megkérte, hogy nyissa szét a kezét. Íme,
a kenyérmorzsák drágakövekké változtak.

SzeNt MátyáS ApoStoL

Júdea-szerte prédikált, a vakokat látókká, a leprásokat
tisztává tette és kiűzte az ördögöket; a bénáknak vissza-
adta a járásukat, a süketeknek a hallásukat, a holtaknak
az életüket. Amikor sok csodájáért bevádolták, ezt

mondta a főpapnak: „A gaztettekről,

amelyekkel vádoltok, nem sokat tudok

mondani, mert kereszténynek lenni nem

gaztett, hanem a legnagyobb dicsőség!”

Ketten tanúskodtak hamisan ellene,
és megkövezésre ítélték. Csak azt
kérte, hogy a köveket temessék el
vele együtt. Kitárt karokkal adta visz-
sza lelkét az égnek.

SzeNt KázMér

A szent, akit a lengyel nép oly mé-
lyen szeretett és tisztelt, – amint
mondják – hercegi ruhája alatt ál-
landóan vezeklő inget viselt, a földön
hált, s amennyire csak lehetséges
volt, megtagadta magától a fejedelmi
élet kellemességeit. Egy óra az örök-
mécses fényénél többet jelentett ne-

ki, mint az udvari népnek egy ünnepi éjszaka a csillárok
ragyogásában. Ha nem találták a lakásán, tudták, hogy
a várkápolnában, vagy a város valamelyik templomában
kell keresni. Aki segítséget kérve hozzá fordult, megta-
pasztalhatta Kázmér nagy igazságosságát és szelídségét,
amelynek forrása elmélyült vallásossága volt. 

Kázmér előre megmondta halála napját, és teljes
buzgósággal készült rá. Haldokolva azt kívánta, hogy a
Minden nap mondj kezdetű Mária-imádságnak – amelyet
annyira szeretett –, a másolatát tegyék a koporsójába.

Amikor elérkezett halálának órája, teljes áhítattal
megcsókolta a Megfeszített sebeit és Istennek ajánlotta
lelkét. Halála után százhúsz évvel fölnyitották a sírját.
Teste a sírbolt nedvessége ellenére ép volt, sőt a leplet,
amelybe burkolták, a Mária-himnusszal együtt sértet-
lenül találták. Három napon át – így tudja a hagyomány
– kellemes illat áradt a sírból. A seregestül odasiető
hívek a tisztaság jelképét látták benne. 

Néri Szent Fülöp
1515 - 1595



Nagy hatással vannak rám mindig azok az em-

berek, akik a közért tesznek és mások segítése az

életcéljuk. Számukra ez természetes dolog, de úgy

gondolom, a mai világban még több ilyen emberre

lenne szükség. Természetesek, vidámak és elhiva-

tottak. Két embert ismerhettem meg nemrég:

egyikük Csejtei Balázs, tűzoltó főtörzsőrmester, a

Szombathelyi Tűzoltóság Tűzoltási és Műszaki-

mentési osztályának gépkocsivezetője; és szeren-

csém volt megismerni Köcse Tamást is, aki az

Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Re-

gionális Mentőszervezetnek Vas

megyei vezető mentőtisztje. A

hitről, a hivatásról és a munká-

ról is beszélgettünk.

Mindketten egy nehéz, ugyanakkor szép

hivatást választottatok. Mit kell tud-

nunk Rólatok és a kezdetekről?

Csejtei Balázs: Házas vagyok, két
gyermekem van, három évvel
ezelőtt költöztünk Szombathelyre.
Vallásos családban nőttem fel,
gyermekként többször ministrál-
tam a Szalézi-templomban. A
kereskedelemben dolgoztam elő-
ször, majd 2001-ben kerültem a
tűzoltósághoz. A szívem mélyén
mindig is tűzoltó akartam lenni.
1987 nyarán hatalmas tűz volt a cipőgyárban, akkor
gyermekszemmel láthattam a mentést és az oltást. Na-
gyon megfogott: úgy éreztem, a tűzoltóban megbízik az
ember. Később olvastam is, hogy Európában a legelis-
mertebb szakmák között van. Persze, nem emiatt lettem
tűzoltó, inkább azt éreztem, hogy én is tudnék mások-
nak segíteni, azoknak, akik bajban vannak.
Köcse Tamás: Petőmihályfáról származom, 25 éve Szom-
bathelyen, Gyöngyöshermánban élünk feleségemmel és
három fiúnkkal. Szüleim mindig is vallásosak voltak, a
falunkban pedig megtanulhattam, hogy fontos a közös-
ségi összetartozás, az alázat, mások tisztelete és a segít-
ségnyújtás – ez a véremmé vált. Többször járt nálunk
sajnos a mentő: segítettek a nagymamámnak, illetve a
falunkban történt traktorbalesetnél is, amit gyermekként
átéltem, ez meghatározó élmény volt. Megfogott, hogy
a mentők milyen elhivatottak, és úgy éreztem, rájuk

mindig számítani lehet. Így az érettségi vizsga után egy
továbbtanulási tanácsadó hatására döntöttem úgy, hogy
mentőápoló leszek. 1990-ben egészségügyi főiskolán
mentőtiszti, majd 2008-ban etika-ember és társadalom-
ismeret tanári képesítést is szereztem.

Mit ad nektek a hit a hivatásban? Hogyan érzitek a Jóisten je-

lenlétét a munkában? Hogy élitek meg a hiteteket a minden-

napokban?

Csejtei Balázs: Fiatalként talán máshogy láttam a dolgot.
Ma már többször érzem azt, hogy
vigyáz ránk a Jóisten. Sokat vagyok
úton a kollégáimmal együtt, történt
egy-két olyan eset, amikor – bizto-
san tudom – Ő mentette meg az
életemet. 2004-ben Sárvár irányába
tartottam hajnalban és elaludtam a
személyautómban a volánnál. Egy
kukoricaföldön találtam magam,
először még kiszállni sem tudtam a
kocsiból. Hívtam a kollégákat, akik
azonnal megtaláltak, pedig a sötét-
ben nem tudhatták, hol vagyok
pontosan. Azt hiszem – a harma-
dik kérdésre válaszolva –, hogy
gyakorlatias ember vagyok, így a
hitemet is így élem meg: ha kell a
templom körül segítek, mert ez jó
érzéssel tölt el. Legutóbb az em-

berekre veszélyes fákat vágtuk ki a felújított szentkirályi
templom körül.
Köcse Tamás: Sokszor kapunk riasztást súlyos, életveszé-
lyes esetekhez. A betegeknek és a hozzátartozóknak
ilyenkor szükségük van arra, hogy együttérzően szól-
junk hozzájuk: tapintattal, empátiával. Úgy érzem, hogy
ilyenkor egy-két szóval, a gesztusokkal is tudunk
segíteni. Ha vallásos beteghez hívnak, ebben a vonatko-
zásban is egy gondolati közösséget alkotunk a beteggel
illetve a családdal is. Mindig biztosítjuk, ha kérik és
lehetőség van rá, hogy a lelkipásztor feladhassa a
betegek kenetét. Jó látni, amikor a szentség felvételét
követően a beteg megkönnyebbül, esetleg javul az álla-
pota is. Vallásos emberként talán még inkább figyelek
arra, hogy a hely és az ott lévők érzéseit fokozottan fi-
gyelembe vegyük, ha például egy templomba vagy
temetésre riasztanak minket.

Hétköznapi hõsök
Beszélgetés Csejtei Balázzsal és Köcse Tamással
H. Pezenhófer Brigitta
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Csejtei Balázs



Balázs említette, hogy személyesen is kérte már a kollégái segít-

ségét. Volt még esetleg ehhez hasonló eset?

Csejtei Balázs: Nemcsak a tűzoltók segítségét kértem már,
hanem a mentőket is többször riasztottam. Volt olyan
is, amikor a tűzoltóság autójával vittem el egy beteget a
kórházba. Úgy érzem, még van tennivalónk a segítség-
nyújtás népszerűsítésében: sokan nem állnak meg egy
balesetnél, vagy fekvő ember mellett elhajtanak az utcán
– pedig volt, hogy cukorbeteg esett össze a járdán, és
nem siettek a segítségére.
Köcse Tamás: A családom majdnem minden tagjának
nyújtottak már segítséget a mentők: az édesapámhoz
többször is kaptunk segítséget, így volt ez súlyos bale-
setekor is, amikor autó ütötte el. Ezeknél az eseteknél
ugyanazt éreztem, amit talán mások éreznek, mikor
hívják a 104-et: tudtam, hogy bennük, a bajtársaimban
megbízhatok, teljes a bizalmam irántuk, és hálás vagyok
a segítségért. Magam is részese voltam 1995-ben egy sú-
lyos mentőbalesetnek. Természetesen olyan is volt, ami-
kor magánemberként, szabadidőben segít a mentő, úgy
hiszem, ilyenkor is morális kötelesség segíteni. 

Mely gondolatokat osztanátok még meg a Martinus olvasóival?

Csejtei Balázs: A tűzoltók egy nagy családot alkotnak.
Nagyon sok fiatal kollégánk van. Nagyon fontos, hogy
figyeljünk a másikra. Olykor a humor is segít átvészelni
a mindennapok nehézségeit. Fontos, hogy segítsünk az
embereken és ők is egymáson – mindenkinek szüksé-
ge van a másik ember odafigyelésére.

Köcse Tamás: Az ember életében számosan vannak, akik-
től tanulhat, akik kisgyermekkortól meghatározzák,
hogy merre, hogyan vezessen az útja. A család, a falukö-
zösség, lelkipásztor, tanárok, majd a hivatás művelé-
séhez szükséges tudás elsajátításában a példát adó
kollégák, a mesterek mind-mind köszönetet érdemel-
nek, hálás vagyok nekik. A hivatásomban fontos hitval-
lás számomra, amit Popper Péter pszichológus is
mondott: a segítő hivatást választóknak el kell kerülnie,
hogy a helyzetüket fölénynek tekintsék a gondjaikra bí-
zott betegekkel szemben. Úgy gondolom, az élet min-
den más területén is fontos a keresztény erkölcsiség és
az alázat.
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Köcse Tamás

Szombathelyi bíborossal a soraiban kezdõdik el a velencei konklávé — 1799. november 30.
Pál Ferenc

A Szombathelyi Egyházmegye a történelmi Magyarország
egyházmegyéi közül, majdhogynem a legszegényebbek

közé tartozott. Mégis a történelem egyik érdekes fordulata, hogy
1799-ben, Szily János halála után egy bíboros, Harrasi Herzan
Ferenc kapta meg a szombathelyi püspöki széket. Harrasi
Herzan Ferenc 1735-ben született Prágában egy grófi család tag-
jaként. 1779-től ő volt a Német–Római Császárság utolsó római
követe (1806-ban ugyanis a Császárság megszűnt). Napóleon
elől Herzan bíborosnak menekülnie kellett, s mikor látta, hogy
a franciák Rómát is megszállják, elfogadta az I. Ferenc által fel-
ajánlott szombathelyi püspöki széket. 1799-ben, 210 évvel
ezelőtt, mint kinevezett szombathelyi püspök vett részt a velen-
cei konklávén, ahol a bíborosok pápaválasztó ülése részben az
ő közreműködésének köszönhetően VII. Piust választotta meg
a Római Katolikus Egyház fejének. A Szombathelyi Egyház-

megyei Könyvtárban mind a mai napig láthatóak azok a szavazócédulák, amelyeket Herzan hazahozott Szom-
bathelyre a választás után.



Kinek, miért?
Balasi István

H
a valamit cselekszünk, teszünk, akkor legtöbb esetben vagy valaki kedvéért, vagy mert kötelesség. Az
ember a saját lelkéért, önmagáért nagyon keveset tesz. Pedig a lélekkel is kell foglalkozni! Sokszor az idős

emberektől tanulhatnánk meg, hogy miként is lehet harmóniában lenni önmagunkkal.
Gyerekkoromban én is akkor mentem gyónni, amikor noszogattak, vagy éreztem, hogy most már tényleg nem

lehet tovább halogatni. Ahogy végeztem a középiskolával, egyre természetesebbé vált, hogy rendszeresen jártam
gyónni. Az egyik legnagyobb problémát számomra az jelentette, hogy kihez menjek. Nekem nem volt mindegy,
mert komolyan akartam venni a hitemet. Végül találtam egy szerzetes atyát, akinél minden megvolt, amit
fontosnak tartottam. Kellően szigorú, de jóságos lelki vezetőre, gyóntatóra találtam benne.

Most már tudom, hogy nekem van szükségem arra, hogy harmóniában tartsam a lelkemet. Az ember lelkét is
ápolni kell, mint a növényeket vagy a kedvenc állatunkat. Miért? Azért, hogy amikor nehézségek érnek, akkor is
erősek tudjunk maradni. Örülök, mikor gyerekeket gyóntatok, és azt a megkönnyebbülést látom egy-egy gyerek
arcán, amit a szentgyónás jelent nekik.

Kinek, miért? Önmagamnak, másokért.

Csúcs és Forrás
Kyrie, Gloria és Collecta
Kürnyek Róbert

A
Kyrie eleison görög kifejezés, amely változtatás nél-
kül került át a latin nyelvű liturgiába. A Kyrie,

vagyis az Úr kifejezés Krisztusra utal, akit Isten „Úrrá
és Messiássá tett” (ApCsel 2,36). A 6. század végén kezdik
el váltakozva énekelni a Christe eleison felkiáltással. Az is-
métlődő akklamációk kialakulása Krisztus azon szán-
dékából fakad, amely szerint „szüntelenül kell imádkozni,
és soha nem szabad belefáradni” (Lk 18,’).

A Gloria, vagyis a „Dicsőség a magasságban Istennek”
kezdetű himnusz Isten nagyságáról, hatalmáról és sze-
retetéről szóló ének. Megtalálható benne a szeretettől
áthevült lélek lelkesedése: „dicsőítünk téged, áldunk téged,
imádunk, téged, magasztalunk téged”, de az Istenhez való

felkiáltás és irgalomkérés is: „irgalmazz nekünk”, „hallgasd
meg könyörgésünket”. Dicsőséget vasárnapokon (advent
és nagyböjt kivételével), főünnepeken és ünnepeken
éneklünk.

A Collecta a Dicsőséget követő könyörgés, amely sajá-
tosan foglalja össze a nap szentmiséjének jellegét. Ez
lehet a liturgikus időszaknak megfelelő lelkület kérése,
vagy akár az ünnepelt szent egy erényének követéséhez
való segítség kérése. Ezek a könyörgések esszenciálisan
tartalmazzák kéréseinket, szinte minden szónak jelen-
tősége van benne. A ma imádkozott könyörgések nagy
része a 7-8. századból származik, így időben is össze-
kötik a különböző korokban ünneplő keresztényeket. 

A könyörgésre a hívő közösség Ámen-t felel. Ez a
héber szó azt jelenti: úgy van, valóban. A hívő közösség
tehát az imádságra adott válaszában egyetért a pap által
megfogalmazott kéréssel, és kifejezésre is juttatja ezt
azáltal, hogy Ámen-t mond rá.
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Szerinted mit jelent szentnek lenni?
Salamon Viktória

Ahhoz, hogy valaki szent legyen, nem kell hősnek lennie, csak az a lényeg, hogy hívő
legyen és jó, tehát törekedjen arra, hogy minél kevesebb bűne legyen. Nem minden
szentéletű embert avatnak szentté, nem is kell, hiszen e felől Isten dönt, nem az em-
berek. (Péter)

A szentek azok, akik életüket egy nagyon fontos és nemes célért áldozták. Például Is-
tenért, a hazáért, az Igazságért, más emberekért. Akiket nem az anyagiak és nem a saját
érdekeik vezérelnek, hanem hogy jobbá tegyék ezt a világot, akik példamutatóan élnek.
Ők szerények, és megbecsülik a legapróbb jót is. (Fruzsi)

Abból lehet szent, aki például meghal Istenért – vértanú –, vagy segíti embertársait,
keresztény, vallásos életet él. Aki a lelki javakat gyűjti és nem a világiakat, hiszen a koporsó mögé nem szerelhető
utánfutó. (Mátyás)

A szentek olyanok, mint Isten küldöttei. Jót cselekednek és segítenek a világon. Haláluk után pedig védőszentté
válnak. Az emberek a szentek után kapják a nevüket.  (Anita)

A szent vértanúhalált hal vagy/és aktív vallásos életet él. Rendszeresen imádkozik, templomba jár, és embertár-
sainak tanítja az evangéliumot. Vannak híres szentek, akikről tudjuk, hogyan éltek, de aki a mennybe kerül az már
szent. A szentek szeretnek és védelmeznek bennünket. (Kriszti)

Boldog Pier Giorgio Frassati  
Salamon Viktória

T orinoban hunyt el 1925-ben. „A Boldogot társadalmi
tevékenységéért, sportszeretetéért, humorérzékéért és

nagylelkűségéért tisztelik. Kedvessége, személyes vonzereje, a
vidámság, a sport, a túrázás szeretete és Isten valamint az em-
beriség iránti odaadása teszik őt a fiatalok tökéletes példájává.”
– nyilatkozta róla a 2008. évi Ifjúsági
Világtalálkozó koordinátora.

Földi maradványait Torinóból a Syd-
ney-i Szűz Mária Székesegyházba vitték
el az Ifjúsági Világtalálkozó idejére.

Gazdag, de nem vallásos családban
született. Apja Németország olasz nagy-
követe volt. Pier Giorgio 17 évesen,
1918-ban csatlakozott a Páli Szent Vince
Társasághoz, és szabadidejét a betegek-
nek és a rászorulóknak szentelte. Fasiz-
mus ellenes ifjúsági szervezetekhez
csatlakozott, és napilapot alapított. Kari-

tatív cselekedetei közül kiemelkedik az, amikor a
diplomájáért kapott összeget egy idős hölgynek aján-
dékozta, akit kitettek otthonából, illetve egy beteg öz-
vegyasszonynak segített eltartani három gyermekét.
1925-ben Pier Giorgio gyermekbénulást kapott – felte-
hetőleg azoktól, akiket ápolt – ez okozta halálát.

Amikor érezte, hogy közeledik a végső elválás ideje,
arca felragyogott, és így szólt a körülötte állókhoz:

„Életem egyhangú, de mindennap jobban
megértem, mekkora kegyelem az, hogy kato-
likus lehetek…Fel a szívekkel, és mindig előre
Krisztus országának az emberi társadalomban
való győzelméért!”

A temetésen a család meglepődve látta
azt a sok ezer embert, akiket az ifjú
önzetlenül ápolt, közülük sokan szegé-
nyek és rászorulók voltak. Ők kérték
Torino érsekét, hogy indítsa el boldoggá
avatási eljárását. 1932-ben kezdődött
meg a folyamat, majd 1990-ben avatták
boldoggá.

1901 ― 1925

Kitalálod? – Ki mondta?
1. Minden 10 falu építsen egy templomot!
2. Siessen gyorsan, édes Szentatyám, menjünk Rómába!
3. Szerettem az igazságot, gyűlöltem az igazságtalanságot, azért halok meg számkivetésben.
4. Barátom, segítsen kissé, hogy feljussak. Lefelé majd magam is letalálok.
5. Nem bánom, bármit is tesztek, csak bűnt ne kövessetek el!
6. Mi nem a munka miatt vagyunk itt, hanem Jézusért.
7. Szeretnék az egyik elítélt helyett meghalni.

Megoldás:1. Szent István király, 2. Sziénai Szent Katalin, 3. VII. Szent Gergely pápa, 4. Mórus Szent Tamás, 5. Néri Szent Fülöp, 
6. Szent Kalkuttai Teréz anya,  7. Szent Maximilian Kolbe atya

?
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Egyházmegyei családos lelkinap
Pászner Gábor

E bben az esztendőben (vízszintes 24) ad otthont  az Egyházmegyei Családos Lelkinapnak (vízszintes 37 és

vízszintes 48) ünnepét megelőző szombaton. A program 10 órakor kezdődik, ezért kérünk mindenkit, hogy
legalább fél órával hamarabb érkezzen meg. A nap vendégelőadója (vízszintes 7 és vízszintes 6) lesz. Kérünk min-
denkit, hogy családonként egy tálca süteménnyel járuljon hozzá a rendezvényhez. További információ és a je-
lentkezés módja megtalálható a templomokba eljuttatott plakátokon és szórólapokon.

Vízszintes: 1. Te meg én 3. Vasi település 5. Belga
autójel 6. A megfejtés ötödik része 7. A megfejtés
negyedik része 9. Római ötven 10. Kertet művel-
tető 11. Társadalom 12. A múlt idő jele 13. Ülő al-
kalmatosságon 16. Balaton parti város lakója 18. Rí
21. Sport Club 22. Oxigén vegyjele 23. Távolság
mértékegység 24. A megfejtés első része 29. Római
egy 30. Hon 31. Kettő darab 32. A görög abc nyol-
cadik betűje keverve 34. Kovács Nóra 35. Tagadás
36. Szaglószerv 37. A megfejtés második része 41.
Ruhát tisztít 42. Római kettő 43. Műszaki szakem-
ber 45. Tagadószó 46. Eleven 47. Személyes
névmás 48. A megfejtés harmadik része
Függőleges: 1. Nem ilyen 2. Akta 3. Hazai folyó
4. Lángol 5. Munkagép az utolsó szótag nélkül 6.

Szemüveg márka 7. Tavaszi hónap 8. Forint 13. Püspökünk szülőfaluja 14. Autó fókusz 15. Következményt gene-
rál 17. International Organization for Standardization 19. Honfoglalás kori fegyver lakkja 20. Rángatni 25. Bíztató
szó 26. Mássalhangzó kiejtve 27. Ellenérték 28. Elemi részecske 33. Fordított női név 35. Ülő alkalmatosság 37.
Kérdőszó 38. Szklerózis Multiplex röviden 39. CSAK németül keverve 40. SÖÁ 44. Kiss Laci

Humoros történet
Egy nap, amikor anyunak valami dolga volt, és nem volt
otthon, apu egyedül vigyázott rám. Kb. 2 és fél éves lehet-
tem és éppen egy kisebb balesetből lábadoztam. Egy is-
merőstől kaptam egy kis teás készletet afféle „gyógyulj meg”

ajándékként,  és ez lett az egyik kedvenc játékom. Apu a
nappaliban ült az esti hírekben elmerülve, amikor behoz-
tam neki egy kis csésze „teát”, ami persze csak víz volt. Jó
néhány kis csésze tea és rengeteg, aputól kapott dicséret
után –, hogy  micsoda finom teát készítek – megjött  anyu.
Apu leültette a nappaliban, és megváratta vele, amíg viszek
neki egy kis csésze teát, mert „ez volt a világon a legaranyosabb

dolog!” Anyu szépen, türelmesen várt, én pedig  megje-
lentem, kezemben az ici-pici csésze „teával” apunak, amit
ő szépen le is hajtott.  Mire anyu meg-
kérdezte, ahogy csak az
anyukák tudják
megkérdezni...
„Felmerült ben-

ned, hogy az egyet-

len hely, ahol eléri 

a vizet, az a WC?”

Egyházmegyei Családtábor

Ö römmel értesítünk minden családot és családos
közösséget, hogy 2010. július 26-31. között

ismét megrendezésre kerül egyházmegyénk családtá-
bora. 

Október 10-én, szombaton ültek össze a család-
pasztorációs bizottság felelős tagjai – illetve azon
közösségek képviselői, akik elfogadták a meghívást –
közös előkészületre és együttgondolkodásra. Ezúton
is hívunk minden közösséget és családot a nyári
táborba, hogy bebizonyítsuk azt, hogy ahol kétszázan
vagy háromszázan össze jönnek Jézus nevében, Ő ott
van közöttük.
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Könyvajánló – Ki volt Meszlényi Zoltán?
Paksa Balázs

M eszlényi Zoltán esztergomi kanonok, segédpüspök, káptalani

helynök életéről, meghurcoltatásáról, valamint lassú kínhaláláról

vajmi keveset tud a közvélemény. Született, élt, tanult, tanított és szolgált,

hogy aztán 1950-ben Kistarcsán név, vád, per, ítélet nélkül haljon vér-

tanúhalált.

Szomorúan ismerős történet ez, és még sok hasonló sorsot idézhetnénk

fel abból az embernyomorító 40 évből. A közelmúltig – Mindszenty József

bíboros életén kívül – megilletődött, sokszor kikényszerített hallgatás

övezte sok-sok ember kimagasló életpéldáját. Névtelen és talán félig-med-

dig már elfeledett szentek voltak ők, akik rendíthetetlen elkötelezettséggel,

csendes munkálkodással hirdették Krisztust a legnehezebb időkben is.

Mindezért különösen is nagy öröm, hogy XVI. Benedek pápa ez év július

3-án jóváhagyta (a II. világháború utáni egyházüldözések áldozatai közül

elsőként) Meszlényi Zoltán boldoggá avatását, s ez alkalomból ideje alaposabban is megismerkednünk a vértanú

püspök életével. Mindehhez kitűnő segítség Magyar Erzsébet vékony, ám annál informatívabb kötete, amelyben

szem- és fültanúk idézik fel emlékeiket a szív fél évszázados mélységéből.

Magyar Erzsébet: Ki volt Meszlényi Zoltán? – Mozaikok egy vértanú püspök életéből / Szent István Társulat / Budapest / 2009 / 72 oldal / 460 Ft

Fókuszban - programok, események

november 21. (szombat)
Egyházmegyei Adventi Családi Lelki Nap (Jánosháza)

november 26. (csütörtök)
19 óra Taizéi imaóra (Szombathely, Jézus Szíve-templom
- Szőllős)

november 27-29. (péntek-szombat)
Családcsoportok felelőseinek találkozója (Szombathely,
Martineum Felnőttképző Akadémia)

december 4-6. (péntek-vasárnap)
Adventi ifjúsági lelkigyakorlat (Szombathely, Martineum
Felnőttképző Akadémia)

december 10. (csütörtök)
19 óra Szentségimádás papokért és papi hivatásokért
(Szombathely, Székesegyház)

december 11-13. (péntek-vasárnap)
Adventi lelkigyakorlat (Szombathely, Martineum Felnőtt-
képző Akadémia)

december 12. (szombat)
19.30 óra Taizéi imaóra (Zalaegerszeg, Evangélikus gyü-
lekezeti terem)

Egy család vendégül lát egy házaspárt. 

Vacsora előtt, az asztalnál ülve a

házigazda anyuka odafordul hatéves

kislányához és azt mondja:

– Szeretnéd most te mondani az 

asztali áldást?

– Nem tudom, mit kell mondani. – 

feleli a kislány.

– Csak mondd azt, amit én szoktam.

A kislány lehajtja a fejét és ezt mondja:

– Istenem! Miért hívtam meg ezeket az embereket va-

csorára? 

*  *  *

Az egyszerű falusi plébános a pesti rokonainál tölti a

nyári szabadságát. A rokonok ráveszik, hogy menjen

ki velük az ügetőre, sőt, kössön is fogadást. A plébános

meg is teszi szerény tétjét a „Négyballáb” nevű lóra. Ter-

mészetesen veszít. A rokonok csodálkozására örömmel

jegyzi meg:

– Istennek hála, hogy nem nyertem! Mit csinálnék a 

kicsi plébániámon ezzel a versenylóval? 

Martinus Imafüzetek sorozat 

Brenner János imafüzet

A 120 oldalas kiadvány megvásárolható a Szombathelyi Egyházmegye templomaiban

illetve megrendelhető a 94/513-191-es telefonszámon vagy az info@martinuskiado.hu e-mail címen.




