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A séi betlehem
H. Pezenhófer Brigitta

A dvent első vasárnapját megelőző szombaton
nagy a sürgés-forgás Sében, a templom körül.

Most már hatodik éve, hogy minden évben látható
a Szent Kereszt-templom előtt az ÖrökSÉgünk
Alapítvány által rozsszalmából készített betlehem.

2003-ban a szervezet egyik alapító tagja gondolt
arra, hogy létre kellene hozni egy olyan betlehemet,
amely életnagyságú és adventtől a karácsonyi idő
végéig látogatható. A betlehem megalkotásában
nagyon sokan részt vettek: a férfiak, akik a rozsszal-
mát kaszálták le; az asszonyok, akik megtisztították szálanként ezt a szalmát; Fekete Katalin népi iparművész,
akinek vezetésével elkészült Szent József, Szűz Mária és a kis Jézus alakja. A munka utolsó részeként egy angyalt
is készítettek a helyiek. Ezt követően a férfiak összeállítottak egy kis házat a Szent Család részére. Ezt a kunyhót
minden évben újra felépítik fából és szalmabálákból.

A mai napig megállnak az emberek Sében megnézni a betlehemet. A hatéves, életnagyságú karácsonyi emlék
nemcsak Vas megyében, hanem az egész régióban különleges. Mindenki elégedett az eredménnyel, hiszen ez
összekovácsolja a helyieket, így nagy a jelentősége a faluban felállított jelképnek.
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Kedves András püspök!
Bosák Nándor 
debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

A
mikor 50. születésnapod alkalmából köszöntelek, első találkozásunk jut az eszembe. Abban az időben a
kispapokat a tanulmányok megkezdése előtt behívták katonának. Kemény próbatétel volt ez. Így kezdted te

is „papi pályafutásodat” a marcali laktanyában. A szemináriumból a prefektus és én jártam rendszeresen látogatni a
katona-kispapokat, hogy tartsuk bennetek a lelket. Az első látogatás alkalmával nem találtunk a marcali lakta-
nyában, mert – ahogy társaid mondták – Budapestre „vezényeltek”. Hazafelé jövet megkerestük ezt a laktanyát is,
de ott sem találtunk bent, éppen kimenőn voltál. Az egyik katonatársad megsúgta, hogy ne adjuk föl, mert vasárnap
lévén valószínűleg misére mentél, és ha várunk, találkozhatunk veled. A kaszárnya előtti forgalmas utcában sétál-
gattunk és figyeltük a kimenőről visszaszállingózó
katonákat. Egyik így jött, a másik úgy. Csak azon
töprengtem, hogyan ismerünk fel a sok egyfor-
mára nyírt egyenruhás között. De hamarosan
megoldódott a probléma. A távolban feltűnt egy
szép szál legény, aki nyugodt, magabiztos léptekkel
közeledett. Látszott, hogy biztos a dolgában. Nem
zavarta, hogy különböző emberek jönnek-mennek
körülötte, és az sem, hogy neki más az útja, mint a
többieknek. Nem látszott rajta, sem félelem, sem
magamutogatás. Nem volt nehéz rád találnunk.

Az 50. születésnap olyan állomása az életnek,
amikor hálát adunk a megtett útért, de mégsem
olyan, hogy csak az emlékeivel foglalkozzon az em-
ber. Ilyen korban a további feladatok miatt idézzük
a múltat. Az első találkozásunk óta folyamatosan
nyomon követhettem papi életutad alakulását. És
ha emlékeimet idézem, azért teszem, hogy a jelen
és a még rád váró feladataidhoz kérjem Isten
áldását. 

A Gondviselő Isten ajándékozott meg a jó em-
beri adottságokkal, és a papi hivatás kegyelmével.
A felkészülésben és a papi szolgálatban is változa-
tos – emberileg nézve is –, fölfelé ívelő utat jártál
be. Így vezetett a hivatást adó Isten mindig a „több-

re”, a nagyobb feladatra. Katonaság, az egri, a bu-
dapesti és a római tanulmányok után jutottál el a papszentelésig. Ezt különböző papi állomáshelyek követték.
Kápláni szolgálat Mezőkövesden, tanárság az egri szemináriumban, vezetted a Pápai Magyar Intézetet Rómában,
szolgáltál a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkáraként, és most püspökként állsz a Szombathelyi Egy-
házmegye élén. Mi fűzi egybe ezeket az állomásokat? A hivatásod belső természetéhez való hűség. Ezeket az „ál-

lomásokat” sohasem te kerested, hanem elfogadtad, és bátran, számítgatás nélkül teljesítetted. Minden helyzetben
megtaláltad a helyedet, jól végezted a munkádat, barátokra találtál, de sohasem ragaszkodtál úgy az elértekhez,
hogy az megakadályozzon az újabb feladatok vállalásában. Így vezetett a hivatást adó Isten. Mert feletteseid ren-
delkezéseiből vagy a körülmények alakulásából, Isten akaratát olvastad ki. 

Szent Ágoston egy helyen a kegyelem ingyenességéről beszél, és azt mondja, hogy az ember számára minden
kegyelem, de hozzáfűzi: a kapott kegyelem felhasználásával készíthetjük fel magunkat a következőre. A papság –
és azon belül egy-egy feladat – nem jutalom, hanem kegyelem, vagyis „ajándék” és „hívás”. Az ajándék alázatot, a
hívás pedig bátorságot kíván. Aki így fogadja hivatását, azt a kegyelem dinamizmusa vezeti, bátorítja és erősíti. 

A papság évében ünnepled ötvenedik születésnapodat, amelynek jelmondata: „Krisztus hűsége a papok hűsége”.

Kedves András! Veled együtt mondunk köszönetet  Istennek az ötven év ajándékaiért, és kívánjuk, hogy továbbra
is tartson meg hűségében.
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Karácsonyi angyalok
Horváth István Sándor

S
zeretem az angyalokat. Nemcsak gyermekko-
romban voltak kedvesek számomra, hanem

most, felnőtt fejjel is komolyan veszem őket. Tanácso-
lom, hogy senki ne tekintsen úgy az angyalokra, mint
a mesebeli szereplőkre, akik a valóságban nem létez-
nek. Az angyalok léteznek, s jól tesszük, ha komo-
lyan vesszük őket, de még inkább azt az isteni üzene-
tet, amelyet nekünk, embereknek hoznak.

Karácsony éjszakája angyalokról szól, akik örömhírt
hoztak. Angyalokról, akik egykoron csodálatos fé-
nyességbe öltözve éjnek idején megjelentek a Betle-
hem környékén nyájukra vigyázó pásztoroknak és
elmondták, hogy a városban megszületett Jézus
Krisztus. Hírül hozták, hogy ez az éjszaka más mint
a többi este, mert megszületett a világ Megváltója. A
betlehemi pásztorok nem nevettek az égi jelenésen,
hanem komolyan vették az angyalokat. Nem gondol-
ták azt, hogy csak álmodták az egészet vagy csupán
képzelődtek. Mondhatta volna bárki közülük, hogy
„én nem láttam, nem hallottam semmit, csak ti találtátok ki

ezt a mesét”, de nem mondott ilyet senki közülük,
hanem elgondolkoztak azon, amit láttak és hallottak,
s hittek a saját szemüknek és fülüknek.

Szívük mélyén érezték, hogy minden igaz, amit átéltek. Az angyalok azt mondták nekik, hogy menjenek a
városba, ahol jászolba fektetve és pólyába takarva megtalálják a gyermeket. Nem kezdtek el kételkedni, hanem
hittek az angyali szónak, és nagy örömmel elindultak, hogy felkeressék és tisztelettel köszöntsék a Megváltót. S
amikor odaértek, akkor bebizonyosodott, hogy érdemes volt hinniük, hiszen mindent pontosan úgy találtak, aho-
gyan elmondták nekik. Hittek az Isten által küldött hírnököknek, és e hit jutalma az lett, hogy láthatták Jézust, az
Isten egyszülött Fiát.

Ez történt 2000 évvel ezelőtt. Ma az angyalok ismét elindulnak, hogy teljesítve küldetésüket, elhozzák Jézus
születésének örömhírét a világba. Az angyalok ma hozzánk jönnek el, nekünk jelennek meg csodálatos módon,
és felhívásuk ma nekünk szól: induljunk és keressük fel Megváltónkat. Rosszul tennénk, ha azt mondanánk, hogy
„csak káprázott a szemem, csak a fülem csengett”. Ne kételkedjünk! Az angyalok itt vannak, nekünk hozták el a hírt
Isten Fiának megtestesüléséről, Jézus e világba érkezéséről.

A Jézus világrajöveteléről szóló angyali üzenetet hallgatva, mi is lélekben elindulunk, hogy felismerjük a jelet, a
pólyába takart és jászolban fekvő újszülöttet, és felkeressük Megváltónkat. Jézus születése számunkra is Isten di-
csőségéről tanúskodik, és nekünk is elhozza a békességet. Ezen az estén már nem figyelünk a szemünket elkápráz-
tató csillogásokra és fényekre, hanem a jászol elé letérdelve szemléljük az igazi Fényt, a világ Világosságát, Jézus
Krisztust. A Szent Család nem kapott helyet a szálláson, ezért a város szélén, egy barlangban, egy istállóban húzták
meg magukat éjszakára. Amikor most körbepillantunk a betlehemi istállóban és látjuk annak szegénységét és
egyszerűségét, akkor megértjük, a mi otthonunk sem méltatlan, hogy befogadjuk Jézust. Ne zárjuk be előtte laká-
sunk ajtaját! Ne zárjuk be előtte szívünk ajtaját! Mert ő a mi otthonunkban és a mi szívünkben is meg akar születni,
hogy megossza velünk az emberi élet minden örömét és gondját. Fogadjuk őt örömmel és kérjük, hogy árassza
ránk áldását!

Amikor a Betlehemben született gyermekre emlékszel, hajolj meg a tulajdon szívedben élő gyermek előtt, és
kövesd álmaid csillagának fényét, s tudd, Isten veled van, bárhová mész is.

Hagyd, hogy az istállóban született remény megmutassa neked, hogy az Úr egy kisgyermeken át is képes megvál-
tani a világot. Karácsony szelleme egész évben melengesse lelkedet! Béke és kegyelem kísérjen utadon az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében!
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Szent Márton ünnepe Szombathelyen
Ipacs Bence, Molnár János / Martinus; Fotó: Hegyi Sándor

A
z idén november 13-14-én emlékeztünk meg Szent Márton püspökről, egyházmegyénk védőszentjéről. Az

ünnepség-sorozatot a 13-i vesperás nyitotta a Székesegyházban, amelyen nagy számban jelentek meg fiatalok

és idősek egyaránt. Az ünnepi imádság, amelyet a megyéspüspök úr vezetett délután 5 órakor vette kezdetét. A

hívek együtt imádkozhattak Dr. Konkoly István nyugalmazott püspök atyával, Szombathely város papjaival, és

egyházmegyénk papnövendékeivel. A vesperást követően a tömeg lampionokkal és fáklyákkal vonult a Széchenyi

utcán és a Fő téren keresztül a Szent Márton-templom előtti térre, ahol Dr. Veres András megyéspüspök és Dr.

Ipkovich György polgármester mondtak köszöntő szavakat. Beszédükben kiemelték egyházmegyénk és a város

összefogásának eredményességét. A megemlékezést a Szent Márton-szobor megkoszorúzása és a mécsesek elhe-

lyezése zárta. 

Az ünnepi tisztelgés másnap püspöki szentmisével folytatódott a Székesegyházban, amelyre az egyházmegye

minden részéről érkeztek zarándokok. A szentmise – amelynek főcelebránsa Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök

volt – a két egyházmegye szoros kapcsolatáról tanúskodott, ahogy a május 1-jei, győri egyházmegyei zarándoklat

is, amikor mi voltunk vendégei a győri püspökségnek. Sőt, az idei évben oroszországi egyházi vendégek is meg-

tisztelték Szent Márton ünnepségünket Petr Petrov, a voronyezsi metropolita helynöke, valamint Jevgenyij Szlepov

orosz ortodox diakónus személyében. A szentmisén koncelebrált Dr. Konkoly István nyugalmazott püspök, vala-

mint az egyházmegye papsága. A szertartás imádságaiba bekapcsolódott a győri- és a budapesti központi szemi-

nárium elöljárósága és kispapjai is. Mint minden évben, a szentmise végén most is a Szent Márton-oltárhoz vonult

a főpapság és az asszisztencia, hogy a szentéletű püspök közbenjárását kérje egyházmegyénkért. Vonulásukat a

Székesegyház Werner Kórusának vezetésével a hívek ájtatos éneke kísérte. „Bízva, esdve küldi hozzád szülőfölded
sóhaját: Óvd meg, védd meg minden bajtól ezt a drága szent hazát!”
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Dr. Kozma Ferencre emlékeztek Vizkeleten  
Kozma György / Martinus

Nagy meglepetést és örömet jelentett a Kozma családnak, hogy
szeretett nagybátyánkról nemrég egy szép könyv jelent meg Dr.
Gyürki László pápai prelátus szerkesztésében. Ennek kapcsán
november 6-án ellátogatott hozzánk a könyv szerzője a szlo-
vákiai Vizkeletre. Gyürki atya Szlávik Antal plébánosunkkal kö-
zösen szentmisét mutatott be, majd megosztotta velünk Kozma
Ferenccel kapcsolatos élményeit, és elmesélte azt is, hogy a
könyvet nagybátyánk egy rábakethelyi hívének, Tarcsy Idának
kérésére írta meg.

Szent Imre-nap Jánosházán 
Horváthné Kulcsár Gyöngyi / Martinus

A Szent Imre Általános Iskola közössége az intézmény né-
vadójára emlékezett november 5-én. A diákok felelevenítették
Szent Imre életének főbb eseményeit: megemlékeztek ifjúsá-
gáról, Istennek tett fogadalmáról, korán bekövetkezett haláláról.
Szentbeszédében Bodorkós Imre atya a fiatalokhoz szólt, buz-
dítva őket a tanulásra, az ismeretek elsajátítására, az értékeket
követő helyes viselkedésre. A napot a gyerekek örömére egy
vidám musical zárta a celldömölki Soltis Lajos Színház társu-
latának előadásában.

Lélekharang szentelés a körmendi városi temetõben   
Báger Szabolcs / Martinus

A Rába-parti Fórum Egyesület és a körmendi történelmi egy-
házak által kiírt közadakozásból készült el a körmendi városi
temető új harangja, amelyet október 31-én Szolga Tőkés Sándor
evangélikus lelkész, és Németh Zoltán plébános áldott meg.
Régen akkor hallhattunk harangszót, amikor jeles vendég érke-
zett, tűz volt, vagy istentiszteletre hívta az embereket, de ha-
rangszó mellett kísérték utolsó útjára a megholtat is. Meghatá-
rozta az emberek mindennapjait a múltban, s feladata jelentős
napjainkban is.

Közös imádság halottainkért Zalaegerszegen
Paksa Balázs / Martinus

Ökumenikus imádságra gyűltek össze az emlékezők Minden-
szentek ünnepén a Göcseji úti temetőben. Az imádság ének-
léssel kezdődött, majd Török Zoltán református lelkész
köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Szabó Vilmos
evangélikus lelkész olvasott szentleckét, az evangéliumot
Stróber László apátplébánostól hallhattuk. Szót kapott Ocsovai
Grácián atya is, aki arra hívta fel figyelmünket, hogy
keresztényként hinnünk kell: az elválás csupán átmeneti, s a
halál földi életünk pozitív beteljesedése.
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Megemlékezés és tábori püspöki szentmise
Buzásné Patyi Judit / Martinus

Hosszú évek hagyományát követve november 6-án szentmise
keretében emlékeztek meg arról a közel tízezer emberről, akiket
az Ostffyasszonyfa határában lévő első világháborús hadifo-
goly-temetőben helyeztek végső nyugalomra. Bíró László tá-
bori püspök homíliájában a méltó megemlékezés fontosságát
hangsúlyozta. A szentmisét követően a Vas Megyei Önkor-
mányzat és a szomszédos városok önkormányzatai, társadalmi,
kulturális és civil hagyományőrző szervezetek helyezték el ko-
szorúikat az emlékműnél. 

A Brenner János Általános Iskola bálja 
Szülõi Munkaközösség / Martinus

A hagyományőrző támogatói bálra a Tóvendéglőben került sor
november 7-én. Meghívásunkat elfogadta iskolánk alapítója, Dr.
Konkoly István nyugalmazott püspök atya, és eljöttek az intéz-
ményben hitoktató atyák is. A diákok színvonalas néptánc pro-
dukciói mellett iskolánk tanárát, Kovács Sándort és partnerét
is vastapssal jutalmazta a közönség. Az előadásokat tombola-
sorsolás követte, amelynek bevételeit és az adományokból
befolyt összeget tanulói jutalmazásokra és intézményi fejlesz-
tésekre fordítjuk.

Családnap Celldömölkön
Czuporné Hetényi Rita / Martinus

A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola hagyományai kö-
zül nagy népszerűségnek örvend az őszi családnap, amely no-
vember 7-én rendeztek meg. A nap nyitányaként az irodalmi
színpadosok előadását láthatták a résztvevők, majd a gyermek-
nevelés örömeiről, nehézségeiről szóló, saját történetekkel hite-
lesített előadások hangzottak el. A gyerekek kézműves foglalko-
záson fejleszthették ügyességüket, a szülők pedig csoportos
beszélgetés során osztották meg egymással tapasztalataikat. A
napot vidám családi vetélkedő és közös ima zárta.

Fiatal házasok találkozója
Koczor János és Koczor-Siskovits Gréta / Martinus

A szombathelyi Szent István király Plébánia ez évben házassá-
got kötött fiatal párjaival november 7-én a zarkaházi kastélyban
gyűltünk össze, hogy egy kötetlen találkozó kapcsán jobban
megismerjük egymást, és megosszuk tapasztalatainkat. Rövid
bemutatkozás után játékos feladatokkal tettük próbára az újon-
nan csatlakozott ifjú házasokat. Beszélgettünk a keresztény kö-
zösségről, amelyben hasonló gondolkodású fiatal házaspárok
között lehetünk, és segítjük egymást, hogy jó keresztény csalá-
dokká válhassunk.
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Géfin Gyula hagyatéka 
Horváthné Simon Katalin  / Martinus

Ez év augusztusában kezdődött el Géfin Gyula – a Szombat-
helyi Egyházmegye tudós papja, egyháztörténész, a Szombat-
helyi Egyházmegye története című kötet írója – hagyatékának
szétválogatása, amelynek eredményeként megtörtént a könyv-
tári és a levéltári dokumentumok különválasztása. A levéltári
iratokat az Egyházmegyei Könyvtár Géfin Gyula halálának 36.
évfordulóján, november 10-én hivatalosan átadta a Szombat-
helyi Püspöki Levéltárnak, ahol a jövőben folytatódik az irat-
anyag további feldolgozása. 

Diákok lampionos felvonulása Sárváron
Dr. Szalainé Horváth Judit / Martinus

A Szombathelyi Egyházmegye védőszentjének napját ünne-
pelve immár 13. alkalommal indult Szent Márton-napi lampi-
onos felvonulás a Szent László Katolikus Általános Iskola
főbejáratától a Szent László-templomba november 11-én. A
program az iskola tanulói számára ünnepi szentmisével és az
első osztályosok okleveleinek átadásával folytatódott. Szent-
beszédében Orbán István atya két kimagasló szentet hasonlított
össze: Szent Mártont, a „papok gyöngyét” és a már november
5-én megünnepelt Szent Imrét. 

Nemzetközi Ifjúságpasztorációs Konferencia   
Pados Katalin  / Martinus

„Ifjúságpasztoráció – lelkipásztori hobbi?” címmel rendeztek nem-
zetközi konferenciát november 12-14. között Szombathelyen,
a Martineum Felnőttképző Akadémián, amelyre 80 fiatal, illetve
fiatalokkal foglalkozó, ifjúságpasztorációban tevékenykedő
lelkipásztor és világi fiatal érkezett. Fontos részét képezte a kon-
ferenciának az ún. „best practice”, a jó gyakorlatként ajánlható
példák bemutatása, vagyis az egyes országok ifjúságpasztorá-
ciós munkájában bevált programok, és módszerek egymással
való megismertetése.

Szent Márton ünnepe Kõszegen 
Tóth Krisztina Veronika / Martinus

Az Árpád-házi Szent Margit Óvoda és Iskola diákjai számára
szeptemberben Szentjánosbogár Klub alakult. Ennek keretében
ünnepeltük november 11-én Szent Márton napját is.  Az ötödik
osztályosok előadásában láthattuk, hogyan adta tovább Szent
Márton a fényt, s azt, hogy hogyan kell nekünk is szentjánosbo-
gárként világítani az éjszakában. A műsort követően mi is
kezünkbe vettük a lángot, azaz a lampionokat, és lovas felve-
zetéssel, énekelve vonultunk át a Jézus Szíve-templomba, ahol
ünnepi szentmisén vettünk részt.
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Szállást keres a Szent Család
Déri Péter

Advent a karácsonyi előkészület ideje. Minden hívő
ember szeretettel gondol erre a szép időszakra, az
adventi koszorú készítésre, a roráte misékre, a
Luca-napi búzaültetésre, a betlehemezésre és kü-
lönféle pásztorjátékokra, valamint a „Szállást keres
a Szent Család” népi ájtatosságára. 

Magyar népünk körében talán az egyik legjobban el-
terjedt adventi ájtatosság a „Szállást keres a Szent Család”
imádság, amelyet december 15-én este kezdünk, és ki-
lenc napon át végzünk. A szokások szerint kilenc család
alkot egy bokrot, s esténként más és más családhoz
viszik a templomban előzetesen megáldott Szent Csa-
lád-képet, amely előtt imádkoznak és énekelnek. Éber-
ségünk jeleként szép, ha egész nap ég a szentkép előtt
egy gyertya, és a család tagjai napközben külön-külön
is odamennek a kép elé imádkozni.

Az egyes családok tagjai a rájuk eső napon meggyón-
nak, megáldoznak, vagy pedig a bokrok együtt, a befe-
jező napon, december 23-án közösen járulnak szentgyó-
náshoz és szentáldozáshoz. Ha templomban végezzük
e szép imádságot, akkor nem szervezünk bokrot, hanem
minden résztvevő család megáldatja a Szent Család
képét, s otthon helyezi el, a végén pedig szintén közös
szentmisével, szentáldozással fejezzük be az ájtatossá-
got.

A közös imádság rendje területenként eltérő hagyo-
mányokhoz igazodik, de a sok tartalmas imádság mind-
mind a Szent Család példaképül állí-
tását tűzi maga elé. Most egy ilyen
imádságot ajánlok a Kedves Olvasó
figyelmébe is, amelyet az idei advent-
ben is lehet már végezni:

„Örömmel látom házamban a Szent
Családot. Ünnepe családomnak és felejthe-
tetlen emléke szerény otthonomnak. A Jóis-
ten különös kegyelmének tartom, hogy ma
azt a néhány percet lelkemnek és a Szent
Család tiszteletének szentelhetem. A mi
házunk Jézus, Mária és József  szállása.
Nemcsak ma, hanem mindenkor. Mennyi-
vel más lenne boldogságunk, ha a Szent
Család szelleme hatná át családunk minden

tagját: az édesapát, az édesanyát, a gyermekeket és a
nagyszülőket.

Ha mindenkor a hit mécsese világítna lelkünkben, és soha mél-
tatlanul nem viselkednénk vallásunkhoz. Ha a szent remény él-
tetne, és soha el nem csüggednénk, nem aggódnánk a holnapért,
s megnyugodnánk Isten akaratában... Ha szent szeretet tüze
égetné szívünket és soha zúgolódás, káromkodás, bűn, szeretetlen-
ség, veszekedés nem kerülne házam tájára... de más lenne a
családi életünk! Hasonlítana a Szent Család szépséges lelki
egységéhez és az egymás iránt való gyengéd szeretethez.

Mától megmutatom, hogy a Szent Család nem látogatott hoz-
zánk hiába. Kijavítom családi életünk
hibáit. Igyekszem széppé tenni közös életün-
ket, szerény leszek és alázatos, tűrök és
hallgatok, gyengéd leszek és figyelmes, nem
sértek meg senkit, nem szólom meg család-
tagjaimat, szívesen segítek, nem szomorko-
dom, mosolygó angyala leszek otthonomnak,
vigasztalok, bátorítok, mindenkinek min-
dene leszek csak azért, hogy családomban
béke legyen.

Jézus, Mária és Szent József! Segítsetek
jobbá tenni magamat, és tegyétek kedvessé a
mennyei Atya szemében egész családunkat.
Ámen.” (Szállást keres a Szent Család
című imafüzet)

Roráté után

A házak közt megállt a hold,
satírozott, nagy sárga folt 

a lámpáknak során.

E percben semmi sem mozog,
porhóban csizmás lábnyomok

a templom udvarán.

Egy árny a cédrusfák alatt –
a sekrestyés még itt maradt…,

vagy angyal jár talán.

Szauer Ágoston

Emberhalász – Isten szolgája Brenner János lapja
Az évente 4 alkalommal megjelenő kiadvány megvásárolható a Szombathelyi Egyházmegye templomaiban 

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



Mézes betlehem

Süssünk együtt, szülői segítséggel, vagy lepjük meg
gyermekeinket egy igazi,  mézes tésztából készített bet-
lehemmel!

Hozzávalók: 1 tojás, 5 dkg vaj, 1,5 dl méz, 20 dkg
porcukor, 50 dkg liszt, 1 kávéskanál szódabikarbóna,
őrölt fahéj, citromhéj, szegfűszeg, kevés tej.

A hozzávalókat alaposan összegyúrjuk, rövid ideig pi-
hentetjük, majd kb. a tészta felét kinyújtjuk, és egy nagy
tepsi hátán megsütjük. Még melegen átcsúsztatjuk egy
fa lapra vagy nagyméretű tálca hátoldalára. Erre épül
majd a kis betlehemi házikó és a környéke.

A tészta másik felét is kisodorjuk, majd egy három
oldalú házikó oldallapjait és tetejét kivágjuk és meg-
sütjük. Érdemes egy hurkapálcikát belesütni a házikó
tetejének elülső oldalába merevítés céljából. Kicsi ab-
lakot is vághatunk az oldalára, és illeszthetünk rá tész-
tából készült spalettát, hogy rásüljön.

Ezután Szent József, Szűz Mária, a Kisjézus, majd egy
pásztor és a birkák külső vonalát vágjuk ki, és szim-
metrikusan mindegyikből két-két darabot sütük.

Fenyőfa kiszúróformával sok-sok fenyőfát formálunk
úgy, hogy minden másodikat hosszában kettévágjuk,
ezután sütjük. Készíthetünk létrát, kispadot, kerítést,
egyszerű fahasábokat, melyeket kisütés után a terepasz-
talon farakássá rakhatunk össze. Csinálhatunk továbbá
kicsi hidat egy képzeletbeli folyó felett, sok-sok apró
követ, amit szétszórhatunk majd.

Ha minden kellék kisült, jöhet a cukorhabos formálás.
A figurák egyik tésztalapját cukorhabbal megrajzoljuk.
Ha megszikkadtak, a figurákat hátoldaluknál fogva  ol-
vasztott kristálycukorral (karamell) összeragasztjuk. Ez
bizony elég veszélyes művelet, jó, ha óvatosan végezzük,
mert karácsonyig is hólyagos lehet a kezünk.

Ha a figurák készen állnak, berendezhetjük az egész
terepet. Összeragasztjuk a fél-fél fenyőfákat egy egész
fenyőfával csillag alakban, így álló fákat kapunk, s szin-
tén karamellbe mártva rögzíthetjük őket.

Ha berendeztünk mindent, porcukros tojásfehérjével
(nagyobb lyukú díszítővel vagy akár egy nejlonzacskó
levágott csücskével) mint hóval borítjuk be a fákat, a
kerítést és a házikó tetejét.

Végül a patak vonalát letakarva apró szűrőkanálon
keresztül behavazzuk az egész tájat.

Betlehemkészítés
Paksáné Müller Márta
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Rongybabás betlehem

Hozzávalók: rongyok (természetes alapanyagú:
lenvászon, zsákszövet, kékfestő) tű, cérna (esetleg
varrógép), vatta, egy elszakadt nejlonharisnya, két
picike fakanál és egy kosár, mely oldalára állítva
barlangként szolgál a Szent Család védelmére.

Először felöltöztetjük a fakanalakat, Szent Jó-
zsef  és Szűz Mária alakját formázzuk meg. A fa-
kanál fejét mindkét oldalról egy-egy vattacsomó-
val, majd a nejlonharisnya egy darabjával körbe-
vesszük, és alaposan leszorítva átkötjük a nyakánál.
Ezután megvarrjuk a ruhákat. Ha elég merev a
kiválasztott anyag, nem szükséges a babáknak testet készíteni, a ruha megadja a formát és jól tart. Madzaggal
kössük át Szent József  derekát, és a fején is a viszonylag nagy méretűre kivágott anyagdarabot. Szűz Máriának
formázzunk kendőt, amely eltakarja ruhájának legalább a felét. Mindenütt jó alaposan varrjuk össze, és rögzítsük
egymáshoz is a darabokat.

A Kisjézus számára először formáljunk egy vattával kitömött zsákot jászol gyanánt, amelyre rádolgozhatjuk
majd a kisded alakját. Vattából, harisnyából arányos fejet készítünk, amit körbevehetünk egy keskeny csipkével
vagy madeira csíkkal. Kis inget varrunk, és gyengén kitömve vattával összedolgozzuk az elkészített fejecskével.
Ezután rávarrunk mindent a jászolra.

Szűz Mária és Szent József  figuráját a fakanál segítségével beleszúrjuk az oldalára állított kosár fonatai közé, így
nagyon stabilan megállnak majd. A jászolt pedig egy elrejtett madzagdarabbal átkötve a kosáron átfűzzük, és a
kosár külső oldalán alaposan, csomóra megkötve középre rögzítjük.

A kiadványok megvásárolhatók a Szombathelyi Egyházmegye templomaiban, illetve 
megrendelhetők a kiadó bármelyik elérhetőségén.

Szombathelyi Egyházmegyei Kalendárium 

2010

(180 oldal, színes – 450 Ft) 

Martinus „A papság éve” különszám

(32 oldal, színes – 200 Ft)

A Szombathelyi Egyházmegye Kincsei

A Herzan könyvtár

(20 oldal, színes – 590 Ft)

Brenner János imafüzet

(120 oldal  – 250 Ft)

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3.

Telefon: (30) 864-5605, (94) 513-191

E-mail: info@martinuskiado.hu

Internet: www.martinuskiado.hu



Csúcs és Forrás
Isten igéjének ünneplése
Kürnyek Róbert

A
szentírási szakaszok olvasása és magyarázata min-
den liturgikus cselekmény nélkülözhetetlen része,

hiszen „az olvasmányokban Isten igéjének asztalát terítik meg
a hívőknek. Feltárul előttük a Szentírás kincsesháza.” (A
Római Misekönyv Általános Rendelkezései 34.) A Szentírás
szakaszainak olvasásakor felidézzük az üdvösség törté-
netének eseményeit, valamint újra meghallgatjuk annak
az Istennek a szavát, aki sokszor és sokféle módon szólt
hajdan az atyákhoz (vö. Zsid 1,1). Az Isten által sugal-
mazott szavaknak azonban a liturgikus közösség nem
pusztán hallgatója. Elmélkednie is kell róluk, hogy az
egyes hívők életében azok minél inkább megtestesül-
hessenek. 

Krisztus valóságos módon van jelen az igében, ame-
lyet Egyháza a liturgikus cselekmények során olvas és
magyaráz (vö. Sacrosanctum concilium 7.). Éppen ezért
Krisztus maga az, aki tanítja övéit, és szól hozzájuk a
pap szavain keresztül. 

Isten igéjének ünneplése rendszerint (vasárnapokon
és főünnepeken) öt részben történik. Először az Ószö-
vetségből vett szakasz mutatja be Isten és az emberiség
közös történetének egy szakaszát, valamint az egyisten-
hit kezdetét. De olvasunk prófétai jövendölésekről és
isteni tanácsokról, illetve parancsokról is. Ezt követően
pedig a válaszos zsoltárban az olvasmány egy gondolata

visszahangzik újra a hívő közösség lelkében. Az újszö-
vetségi szentleckében az apostolok tanítása segít annak
megértésében, hogyan válik élhetővé Jézus evangéli-
uma. Ez a szakasz olykor konkrét iránymutatást is adhat
egy meghatározott élethelyzetre vonatkozóan. Az evan-

géliumot a szentírási szakaszok között megkülön-
böztetett hely illeti, hiszen benne maga Krisztus szól
övéihez és tanítja őket azokon a szavakon keresztül,
amelyeket földi életében tanítványainak és kortársainak
mondott. A szentírási szakaszokat követő homília segít
a felolvasott szövegek értelmezésében, s azoknak a mai
gondolkodásmódhoz való alkalmazásában. 

Ez az öt elem tehát egységes egészet alkot, amelyben
az isteni ige olvasása, hallgatása és átgondolása alakítja
és formálja az ünneplő közösséget.
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Ady Endre: Az Úr érkezése

Mikor elhagytak,

Mikor a lelkem roskadozva vittem,

Csöndesen és váratlanul

Átölelt az Isten.

Nem harsonával,

Hanem jött néma, igaz öleléssel,

Nem jött szép, tüzes nappalon

De háborus éjjel.

És megvakultak

Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,

De őt, a fényest, nagyszerűt,

Mindörökre látom.



„A jó ajándék önmagunk egy darabja. A legjelentéktelenebb ajándék is test a testünkből, lélek a lelkünkből. 
Bizonyítéka annak, hogy létünk végül is ajándék, amiből futja az ajándékozásra. Az ajándék jelkép ugyan,

de ha megfelelő módon adjuk: valóban él és tovább él. Ha jól adjuk, és jól fogadjuk: titokzatos erőre kap.
Tovább él, megszépül, sorsa lesz.”

(Pilinszky János)

Bemutatkozik a Csillag Közi
Horváth Gábor

A
zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánián működő
Csillag Közi immár 3. évébe lépett. A plébánián

mozgalmas közösségi élet folyik, gyerekektől idősekig
mindenki számára elérhető egy-egy csoport, ahol lelki,
vagy alapvető emberi, társasági igényeit kielégítheti.
Mégis folyamatosan bővülnek, vagy cserélődnek ezek a
közösségek, hiszen főleg a fiatalok körében elég erős a
kötődés egy-egy pap személyéhez vagy módszereihez.

Csupán ifjúsági közösségből is több volt – és van je-
lenleg is – a plébánián, de időnként új igények is meg-
fogalmazódnak. Így alakult a Csillag Közi is. 2007 őszén
lelkes ifjak egészen kis csoportja találkozgatott minden
péntek este a plébánián. Lassan kirajzolódott egy vázlat,
amiből rendszert építettünk: összejöveteleink bizonyos
sorrend szerint hetente változnak. Van, amikor valami-
lyen témát dolgozunk fel (ez egészen változatos: hitbeli,
erkölcsi, jelen élet problémái, örömei, stb); másik héten
imádkozó estet tartunk, következő héten valamilyen tar-
talmas filmet nézünk, de akad játékos péntek is. Ter-
mészetesen nem hiányzik az ünneplés sem, időnként
akár a Közi alakulásának évfordulóját, vagy egyik-másik
tagunk születés- és névnapját tartjuk. Ilyen formában
működésünk meghozta gyümölcsét, mára közel húszan
vagyunk. A Csillag Közi működése nem csupán az isko-
laévre korlátozódik, mivel igény van rá, nyáron is rend-
szeresen találkozunk péntekenként, sőt külön nyári
táborunk is van. Ezek az élmények egyre jobban össze-
hoznak bennünket, lendületet adnak a folytatáshoz. 

Reméljük, továbbra is megmarad a lelkesedés, és
mindig tudunk gazdagodni krisztusi hitben, tudásban,
emberségben.

Ajándék-ötlet karácsonyra
Papp Eszter

K
arácsony közeledtével a legtöbben már az ajándék-
vásárlás lázában égnek. Sokkal fontosabb azonban,

hogy drága ajándékok helyett a szívünket adjuk oda szeret-
teinknek. Ehhez bármilyen apró, magunk készítette ajándék
elegendő. Mi most a Csipesz-angyalka elkészítéséhez adunk
ötletet:

Hozzávalók: fa ruhacsipesz, dekorgumi vagy keményebb 
színes papír, fonal, fekete filctoll, olló, ragasztó

Elkészítés:

1. A dekorgumiból vagy színes papírból kivágjuk az angyalka 
fejét és testét, illetve a kezeit.

2. A fonalból hajat készítünk és az angyalka fejére ragasztjuk.
3. Filctollal megrajzoljuk a szemeket, orrot, szájat.
4. Először a fejet ragasztjuk a csipeszre, majd miután a keze-

ket a testhez ragasztottuk, azt is felerősítjük ragasztóval a 
csipeszre. 

5. A kész angyalkát használhatjuk ajándékkísérőként, vagy 
lehet maga az ajándék is. 
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Miért jó Jézust szolgálni?
Kondákor József Gyula

A
Lenti Esperesi Kerület ministránsai arról vallanak,
mit is jelent számukra ministránsnak lenni, s miért

tölti el őket örömmel e hétről hétre vállalt nemes szolgá-
lat, amely által közelebb kerülhetnek az Úrhoz.  

A mi családunk tagjai részt vesznek a templom-
díszítésben, minden munkában segítenek. Úgy gondol-
tam, hogy én is csatlakozom hozzájuk, ezért gyakran és
szívesen tevékenykedem az oltárszolgálatban. Úgy ér-
zem, felemelőbb érzés az oltárnak erről az oldaláról
részt venni a szentmisén. (Simon Kristóf, 6. osztály)

Azért szeretek ministrálni, mert örömmel megyek a
templomba, s jól érzem magam ott. Szívesen segítek az
oltárszolgálatban a plébános atyának, aki hittanból is
tanít. (Takács Bendegúz, 4. osztály)

Vallásos családban nevelkedem. Már kisiskolás ko-
romban megtetszett az oltárszolgálat, s azóta is szívesen
tevékenykedem az oltár körül. Katolikus középiskolába

járok, ahol szintén ministrálok, hisz az általános iskola
befejezése nem jelenti azt, hogy a ministrálást abba kel-
lene hagyni. Sőt, otthon még a kisebbeknek is gyakran
segítek. (Kondákor Tamás, 10. osztály)

Az Úr oltáránál kisiskolásként teljesítettem először
szolgálatot. A ministráns öltözet, az oltárnál való segéd-
kezés és a felolvasás öröme hívott minden vasárnap a
templomba. A már elhunyt édesapám példája is segített
e szolgálatban. Első ministrálásom óta 10 év telt el. Mi-
nistránsként mind közelebb kerültem Istenhez, és őt
szolgálva megerősödtem hitemben. Édesapám emlékét
őrizve továbbra is szeretnék az Úr oltáránál szolgálni.
(Kovács András,  egyetemista)

A ministrálást kisiskolásként kezdtem. Édesanyám vitt
el az első hétköznapi szentmisére – szolgálni az oltár
körül. Aztán évek teltek el, teljesen természetessé vált,
hogy nekem ott a helyem. Majd egyre világosabb lett
számomra, hogy milyen fontos feladat segédkezni a
szentmisében. A Premontrei Gimnáziumban is folytat-
tam a ministrálást, és örömmel töltött el, hogy ott is
tudtam kamatoztatni tudásomat.  Aki évekig szolgál, az
a szíve mélyén érzi, hogy ezáltal fontos dolog részesévé
válik, és ez az érzés hétről hétre odavonzza Jézus
oltárához. Talán így fogalmazható meg legpontosabban
az, hogy miért szolgálok még mindig az oltárnál, és sze-
retném segíteni azokat, akik most kezdenek ministrálni.
(Kalmár Imre, egyetemista)

Már három éve ministrálok. Nagyon szeretem, mert
ilyenkor az Úr közelében lehetek, segíthetek a pap bácsi-
nak, amikor az áldozatot mutatja be, és szeretem a mi-
nistráns ruhát is. Sok barátot is szereztem ebben a
közösségben, akikkel a szentmisén találkozhatok. (Rákos
Róbert,  3. osztály)

Ima ministrálás elõtt
A te házad otthonunk,
Urunk Jézus itt vagyunk,
Hogy szolgáljunk oltárodnál, 
Téged, aki megváltottál.
Magasztalja nevedet 
Szívünkben a szeretet
Meg ne bántsunk soha többé, 
Tégy minket hű gyermekeddé. 
Ámen.

Ima ministrálás után
Jézus, édes örömöm,
Jóságodat köszönöm,
Szolgálhattam oltárodnál,
Kegyelmeddel megváltottál.
Ha most házad elhagyom, 
Kísérj minden utamon. 
Meg ne bántsam soha orcád,
Add, hogy méltó legyek hozzád. 
Ámen.

Szent Tarzíciusz, a ministránsok védőszentje, 
könyörögj érettünk! Ámen.
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Könyvajánló – Elvitte õt Jézushoz
Elmer István, Paksa Balázs

A
Katolikus Egyház hazai kommunikációs programja az elmúlt években

nagyban hozzájárult ahhoz, hogy új szemléletmód alakuljon ki a

lakosságban Egyházunk tevékenységét, feladatát és céljait illetően. Ennek

személyes vonatkozásaira helyezi át a hangsúlyt a Szent István Társulat

Pásztorok című könyvsorozatával, amelyben bemutatja a püspöki konfe-

rencia tagjait s ezáltal a harmadik évezred Egyházának hazai helyzetét.

A sorozat hamarosan megjelenő tizedik kötetében egyházmegyénk püs-

pöke Dr. Veres András mesél kötetlen stílusban gyerekkoráról, hivatásának

történetéről, valamint papi és püspöki szolgálatának eddigi állomásairól.

Részletes pályaképét olvasva felsejlik a rendszerváltozást még fiatalon

megélő nemzedék útja, keresése, küzdelmei, számvetése. Lehetett-e megal-

kuvások nélkül élni ott, ahol a társadalmi és politikai viszonyok kisebb-

nagyobb kompromisszumokra kényszerítették az embert, hogy ezáltal

„épüljön be” abba a rendszerbe, amely a hamisságot, a középszerűséget, az álságosságot tette meg a „legvidámabb

barakkban” követendő mércének? Veres András kellő kritikával tekint az 1989-90-ben bekövetkezett változásokra

is, s az eltelt húsz év tapasztalataira támaszkodva rávilágít azokra a jelenségekre, amelyek kérdésessé teszik mai

demokráciánk és az Európai Unió létét. Bízvást állíthatjuk, izgalmas, fontos kötet született, amely bizonyítja a

keresztény ember Istentől származó erejét: sosincs kiszolgáltatva a történelmi-politikai körülményeknek olyan

mértékben, hogy azok feltétlenül maguk alá gyűrjék őt.

Veres András: Elvitte őt Jézushoz – Pásztorok. Magyar apostolok a harmadik évezred elején / Beszélgetőtárs: Elmer István / Szent István Társulat /

Budapest / 2009 / 2550 Ft

Gyilkossági ügyben véd az ügyvéd egy 

embert. Nagyon úgy néz ki, hogy a

védence a tettes, de az áldozat 

holtteste nem került elő, így nem 

bizonyítható a tett. Hogy meg-

nyerje az esküdteket, az ügyvéd 

kieszel egy trükköt: 

– Tisztelt Esküdtszék! Hogy bebizonyítsam védencem 

ártatlanságát, az úgynevezett áldozat egy percen belül 

azon az ajtón belép, és tisztázza az ügyet! 

Valamennyi esküdt odanéz, várnak, de semmi sem tör-

ténik. 

– Nos, tisztelt Bíróság, azt hiszem, ez elég jó példa volt! 

Gondolják el: önök mindannyian odanéztek az ajtóra, 

várták, hogy belépjen rajta az, akit állítólag védencem 

gyilkolt meg. Ez azt bizonyítja, hogy a lelkük mélyén 

tudják: nem történt gyilkosság! 

Az esküdtek láthatóan zavarodottan mennek tanácskoz-

ni, majd visszajönnek, és kimondják az ítéletet: 

– Bűnös! 

Az ügyvéd zavartan kérdi: 

– De hát mindannyian odanéztek az ajtóra, nem? 

– Igen, mi mindannyian odanéztünk – mondja az egyik 

esküdt. 

– A védence viszont nem! 

Egy ügyvéd meghal, és Szent Péter elé kerül. Kérdezi

tőle: 

– Miért kellett ilyen fiatalon meghalnom? 

– Fiatalon? – csodálkozik Szent Péter – Hiszen az ügy-

feleidnek felszámolt munkaórák szerint már legalább 

168 éves vagy!

Fókuszban - programok, események

december 17. (csütörtök)

19 óra Taizéi imaóra (Szombathely, Szent Kvirin-temp-

lom kápolnája)

december 18. (péntek)

17 óra Püspöki szentmise (Szombathely, Szombathelyi

Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)

december 18-20. (péntek-vasárnap)

Mária Magdolna kurzus (Szombathely, Székesegyházi

Főplébánia)

december 19. (szombat)

24 órás szentségimádás (Szombathely, Annunciáta nő-

vérek kápolnája)

december 21. (hétfő)

17 óra A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász dolgo-

zóinak karácsonyi ünnepsége (Szombathely, Szikla

épülete)




