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375 éves a Pázmány
PPKE Rektori Hivatal

M agyarországon a máig folyamatosan működő egyetemek és fő-
iskolák közül a legrégibb az 1635-ben Pázmány Péter eszter-

gomi bíboros-érsek által Nagyszombaton alapított egyetem. 
A 2010-es esztendőben 375. születésnapját ünneplő régi-új egyetem

kiemelkedő szereplője nemcsak a hazai felsőoktatásnak, hanem mind
regionálisan, mind a széles nemzetközi tudományos környezetben elis-
mert és kitüntetett helyet foglal el, köszönhetően az intézményünkben
folyó magas szintű oktató és kutató munkának. Hiszünk abban, hogy
ennek a szilárd erkölcsi és tudományos alapokon álló, minőségi munká-
nak van jövője a XXI. századi társadalomban. Éppen ezért, örömmel
ajánljuk mindenki figyelmébe jubiláló egyetemünk egyes karain folyó
alap (BA, BSc), mester (MA, MSc) és osztatlan egyetemi szintű képzé-
seinket, doktori iskoláink (PhD képzésein) műhelymunkáját, amelyek-
ben hallgatóink a legmodernebb ismereteket tudják elsajátítani saját
maguk és társadalmunk javára. 

Kérjük, látogassa meg honlapunkat (www.ppke.hu) és tájékozódjon
képzéseinkről.

2. oldal

3. oldal

4. oldal

5-8. oldal

10. oldal

11. oldal

12. oldal

13. oldal

14. oldal

15. oldal

375 éves a Pázmány
Gondolatok a 2010-es esztendőről
Eucharisztia és papság
Életképek – A plébániák hétköznapjai
Boldog Batthyány-Strattmann László családja
Gondolatok egy szent példájára
Csúcs és forrás – Isten igéjének ünneplése 2. rész; 
Mit jelent számomra a Papság éve?
Ifjúság – Kereszt-Kérdés 2010; Rejtvény; Csillag után...
Gyerekek – Amiért köszönetet mondhatok; 
Csűrcsavar levelei; A szeretet hiteles tanúja
Lemezajánló – Bolyki Brothers: Power; Humor; Fókuszban

Tartalomjegyzék

9. oldal A körmendi Boldog Batthyány-Strattmann László-templom

Havilapunk minden olvasójának kegyelmekben gazdag, 

áldott új esztendőt kívánunk!
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Gondolatok a 2010-es esztendõrõl
Mátyás Zsófia

A
z új év első napját a néphagyomány kiskarácsony
elnevezéssel illeti. Régen a rokonok, barátok,

ismerősök ajándékokkal keresték fel és köszöntötték
egymást. Bizonyára Önök között is sokan megtették ezt
január elsején személyesen, telefonon vagy e-mailben,
hiszen ma már számtalan lehetőségünk adódik arra,
hogy egy szempillantás alatt kapcsolatba lépjünk, kom-
munikáljunk egymással. Mégis úgy érzem, rohanó vilá-
gunkban egyre kevesebb időt fordítunk emberi kapcso-
lataink ápolására, arra, hogy valóban a másikra figyelve
beszéljünk egymással. A technikai körülmények min-
dehhez maximálisan adottak számunkra, ez azonban
kevés. Kövessük mi is a régi népszokást, és keressük
egymás társaságát! Ne csak az adventi várakozás és a
karácsonyi ünnepek alkalmával figyeljünk a körülöttünk
élőkre – például a betegekre –, akiknek szükségük lehet
ránk. Az ünnepek elmúltak, éljük tovább munkával teli,
rohanó, néha talán szürkének, egyhangúnak gondolt
hétköznapjainkat, beletemetkezünk saját vélt vagy valós
problémáinkba, s nem gondolunk arra, hogy másoknak
talán a miénknél sokkal komolyabb nehézségekkel kell
megküzdeniük. Eszünkbe jut-e, hogy segítsük, bíztassuk
embertársunkat, akár csak egy szóval is? Pedig időnként
milyen jól esik néhány kedves szó, egy-egy figyelmes
gesztus, amellyel örömet szerzünk, és mi magunk is
tudunk örülni annak, hogy jót tettünk, visszaidézve
ezzel – ha csak egy pillanatra is – az ünnep hangulatát.
Máris színesebbek a hétköznapok! 

Mint minden év, a 2010-es esztendő is új események,
kihívások kezdetét, valamint a tavalyi év teendőinek
folytatását jelenti számunkra. Gondoljunk arra, hogy
XVI. Benedek pápa a januárban lezárult Szent Pál-évet
követően a papokra irányítva a keresztény emberek fi-
gyelmét meghirdette a Papság évét. 2010-ben is fontos
feladatunk tehát, hogy részt vegyünk az egyházi élet ese-

ményein, s mi is buzgón imádkozzunk papokért és papi
hivatásokért, hiszen a kisebb közösségeink élén papjaink
állnak, nekünk mintegy irányt mutatva, és példát adva
arra nézve, hogyan éljünk Istennek tetsző életet. A
Szentatya gondolatait szem előtt tartva ebben az évben
még lelkesebben, odaadóbban segítsük őket, hogy a
rájuk bízott közösségben elhivatottan, sikeresen
tevékenykedhessenek. Az új évben legyünk még aktí-
vabban részesei lakóhelyünk közösségi életének, ezzel
megadva magunk és mások számára annak lehetőségét,
hogy Krisztus tanításának megfelelő, valódi, katolikus
értékrendet képviselő életet élhessünk, s hogy mindezt
tudjuk majd gyermekeink számára is biztosítani. Vegyük
körül magunkat hasonló gondolkodású emberekkel,
tevékenykedjünk együtt, osszuk meg egymással élmé-
nyeinket, hogy lássuk, nem vagyunk egyedül. Sőt, sokan
vagyunk és együttes erővel, egymást segítve meg tudunk
küzdeni a hétköznapok nehézségeivel, a gazdasági-vál-
ság okozta pénzügyi vagy magánéleti gondokkal, a ma
sajnos egyre gyorsabban terjedő, sokszor vallástalan,
hamis értéket képviselő eszmékkel. Legyünk tehát
derűlátók, emberi kapcsolatainkban igényesek, értékel-
jük a mindennapok apró örömeit, s kérjük a Jóisten vi-
gyázó gondoskodását magunk és mások számára a
2010-es esztendőben is!

II. János Pál pápa újévi imája

E
gyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked
ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét, az évet,

amely most kezdődik. Neked ajánljuk, aki kezdet nélküli
kezdet vagy, aki igazság és szeretet vagy, aki mindenha-
tóság és irgalmasság vagy, te légy jelen benne, és csele-
kedjél benne! Mert általad élünk, mozgunk és vagyunk. 

Az új évnek ezt az első napját Az Ige földi születése
titkával egyesítjük. Ő a Fiú, akit te, Atya, az emberiség-
nek ajándékoztál, hogy egy legyen velünk.

Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük
körül a názáreti Szűz anyaságát, Akit te, örök Atya,
kiválasztottál, hogy a te Fiad édesanyja legyen a Szent-
lélek műve által, aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan
Háromság titkában. 

Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével: „Áldjon
meg téged az Úr és oltalmazzon! Fordítsa feléd orcáját, és legyen
hozzád kegyes! Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!”

Újév alkalmával ezeket a kívánságokat fejezzük ki köl-
csönösen egymásnak: Jézus Krisztus nevében kezdjünk
újra! Az ő neve azt jelenti: Isten üdvözít! 
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Eucharisztia és papság
Horváth István Sándor

M
agam is nagy örömmel vettem kezembe 2007

tavaszán XVI. Benedek pápa Sacramentum cari-
tatis (A szeretet szentsége) kezdetű apostoli buzdítását,

amely az Eucharisztiáról, mint az Egyház életének és

küldetésének forrásáról és csúcsáról szólt. Az írás

szépen összefoglalja Egyházunk tanítását az Oltári-

szentségről, külön figyelmet szentelve annak, hogy ez a

szentség szorosan összetartozik az egyházi rend szent-

ségével, azaz a papsággal. A Papság éve kapcsán talán

érdemes felidéznünk legalább néhány gondolatot a

Szentatya ezen írásából.

Az említett két szentég között fennálló szoros kapcso-

lat Jézusnak az utolsó vacsorán mondott szavaiból fa-

kad, amelyet a kenyér és a bor átváltoztatását követően

mondott: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” (Lk
22,19). E kérés, illetve felszólítás mind az egykori apos-

tolokra, mind az ő utódaikra, a püspökökre és a papokra

vonatkozik. Az Eucharisztia és a papság kapcsolatának

alapja az, hogy Jézus a pap, az áldozat és az oltár:

közvetítő az Atyaisten és a nép között. Jézus az

engesztelő áldozat, aki önmagát adja nekünk az Oltá-

riszentségben és önmagát ajánlja föl a kereszt oltárán.

E rendkívüli titok megjelenítése azáltal lehetséges, hogy

a pap mindenkor Krisztusnak a főnek személyében cse-

lekszik.

Ezzel kapcsolatban a következőket írja a pápa: „Az
Egyház tanítása szerint a papszentelés elengedhetetlen föltétel az
Eucharisztia érvényes ünnepléséhez. Ugyanis a fölszentelt szolga
egyházi szolgálatában maga Krisztus van jelen Egyháza számára
mint testének feje, nyájának pásztora, a megváltás áldozatának
főpapja. A fölszentelt szolga kétségtelenül az egész Egyház nevé-
ben is cselekszik, amikor Isten elé terjeszti az Egyház imádságát,
és különösen, amikor bemutatja az eucharisztikus áldozatot.
Ezért a papoknak föltétlenül tudatában kell lenniük, hogy egész
szolgálatuknak elsősorban nem önmagukat vagy a saját vélemé-
nyüket kell kifejeznie, hanem Jézus Krisztust. Ellentmond a papi
mivoltnak minden olyan kísérlet, amely magát a papot akarná
a liturgikus cselekmény főszereplőjévé tenni. A pap elsősorban
szolga, és mindig arra kell törekednie, hogy jel legyen, amely kész-
séges eszközként Krisztus kezében Őrá mutat. Ez különösen
megmutatkozik az alázatban, amellyel a pap vezeti a liturgikus
cselekményt, engedelmesen követve a szertartást, amelynek
előírásait szívvel-lélekkel megtartja, kerülve mindazt, ami saját,
oda nem való szereplésének szenzációját kelthetné” (Sacramen-
tum caritatis 23).

Ennek magvalósulása érdekében XVI. Benedek pápa

joggal kéri, hogy a papság egyre inkább mélyítse el saját

szolgálatának ezt a felfogását, amely jó program lehet

számomra és minden pap számára a Papság évében.

A szolgálati papság a szentelés révén megköveteli a

Krisztushoz való teljes hasonulást. Ennek fényében ért-

hető, hogy a pap azért vállalja a nőtlenséget, hogy

egészen Istennek adhassa magát és teljes mértékben el-

sajátíthassa Krisztus életstílusát.

Buzdításában a pápa megemlíti továbbá a papok sze-

repét a szentmise ünneplésében: „Az Egyház hagyománya
szerint a pap az, aki nem helyettesíthető abban, hogy vezesse az
egész eucharisztikus ünneplést az első köszöntéstől a befejező
áldásig. A szentelés erejéből fakadóan ő jeleníti meg Jézus Krisz-
tust, az Egyház fejét és a maga sajátos módján magát az Egy-
házat is. Ugyanis minden eucharisztikus ünneplést a püspök
vezet személyesen, vagy munkatársai, a papok által. A pap mel-
lett segédkezik a diakónus, akinek az ünneplésben van néhány
saját feladata: előkészíti az oltárt és szolgál a papnak, hirdeti
az evangéliumot, esetleg homíliát mond, előimádkozza a híveknek
az egyetemes könyörgés szándékait és áldoztatja a híveket”
(Sacramentum caritatis 53).

Idén, a Papság évében mind a papoknak, mind a

híveknek ajánlom olvasásra vagy újraolvasásra „A sze-
retet szentsége” című pápai írást, amely mindannyiunk

számára sok kincset rejteget.

„Aki méltón áldozik, Istenben – mint csepp a tengerben – feloldódik.”
(Vianney Szent János)
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Papi zarándoklat a Szentfölre
Déri Péter / Martinus

Az Iseum Tours szervezésében paptársaimmal egy csodálatos
szentföldi zarándoklaton vehettünk részt november 22-26.
között. Utunk lelki vezetőjének az utazási iroda dr. Veres And-
rás püspök atyát kérte fel. Számos csodás helyen jártunk. Meg-
csodálhattuk Názáretben az Angyali Üdvözlet-, Betlehemben
pedig a Születés bazilikáját. Alkalmunk nyílt elmélkedni a
Genezáreti-tavon, Jeruzsálem óvárosában pedig az Utolsó Va-
csora terme és a Siratófal mellett az Elszenderülés templomát
is felkerestük.

Fenyõfa- és betlehemállítás a Székesegyház elõtt 
Déri Péter / Martinus

A római szokásokhoz hasonlóan szeretnénk Szombathelyen is
hagyományt teremteni az adventi időszak elején azzal, hogy a
Székesegyház előtt betlehemet készítünk és fenyőfát állítunk.
Ezek a kifejező jelképek segítenek még jobban felkészülni Szent
Karácsony ünnepére. Idén Püspök atya felkérésére az
őriszentpéteri plébániához tartozó Kondorfa adta azt a 8
méteres fe-nyőfát, amit a kondorfai és a szombathelyi tűzoltók
segítségével állítottunk fel november 27-én. A betlehem figurái
a bajánse-nyei Györke Gyuláné alkotásai. 

Adventi kórustalálkozó Pornóapátiban 
Csoknyai Viktória / Martinus

Vas és Zala megye német kisebbségi településeinek adventnyitó
ünnepségére idén november 28-án került sor. A pornóapáti
Szent Margit-templomban nyolc kórus gyűlt össze, hogy meg-
kezdjék az adventi készülődést. A rendezvényt a település plé-
bánosa, Várhelyi Tamás atya nyitotta meg, ezt követően Ódor
Dénes, a Német Kisebbségi Önkormányzatok Vas-Zala Megyei
Szövetségének alelnöke idézte fel a Krisztus születését meg-
előző négy hét jelentőségét. Az ünnepség zárásaként agapén
vehettek részt a vendégek.

Egyházközségi családos nap Kõszegen
Tóth Krisztina Veronika / Martinus

A családos közösségek, a helyi plébánia, a Karitász csoport tag-
jai, a domonkos nővérek és a fiatalok összefogásával került sor
az egyházközségi családos nap megrendezésére november 28-
án, amelyen minden résztvevő megtalálta a saját korosztályának
megfelelő programot. A Mécses Zenekar és a Szentjánosbogár
Klub tagjainak előadását vidám családi vetélkedő követte. A
felnőttek három tartalmas, érdekes előadást hallgathattak meg
Palatkásné Kolnhofer Judit, Kürnyek Róbert atya és a Domján
házaspár előadásában. 
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Szent Miklós nyomában a Jézus Szíve Plébánián 
Lendli Erzsébet / Martinus

Kedves vendéget vártak a szombathely-szőllősi Jézus Szíve
Plébánián december 5-én. Myra püspökének kései leszárma-
zottja érkezésével megörvendeztette kicsinyek és nagyok szívét
egyaránt. Fekete Szabolcs Benedek plébános és Szent Miklós
megszemélyesítője közösen idézték fel a szegények jótevőjének,
az elesettek támogatójának áldozatos életét, példaképként állítva
őt a hívek elé. Ám nem csupán szóban, tettekkel is követték a
püspök példáját, így a találkozó végén mindenki kapott néhány
szem szaloncukrot.

Az Egyházmegye köszöntötte Fõpásztorát 
Déri Péter / Martinus

Dr. Veres András megyéspüspök november 30-án  több jubile-
umot is ünnepelt. Egyrészt emlékezett védőszentjére, a szent-
életű apostolra, másrészt 50. születésnapjára és püspökké
szentelésének 10. évfordulójára. Püspök atyát ez alkalomból
Brenner József  általános helynök köszöntötte az egyházmegye
papsága nevében, majd a Püspöki Hivatal dolgozói és a Szom-
bathelyi Egyházmegye intézményeinek képviselői ünnepeltek
együtt a Brenner János Kollégium dísztermében, a kollégium
diákjainak színvonalas előadása mellett.

Ifjúsági találkozó Jákon   
Pados Katalin / Martinus

A november 28-án Jákon megrendezésre került találkozón a
helyiek mellett Balogunyomból, Kisunyomból, Felsőcsatárról,
Náraiból, Vasszécsenyből, Szentpéterfáról és Sorokpolányból
is érkeztek fiatalok. Rátkai László esperesplébános és Mikolás
Attila egyházmegyei ifjúsági referens köszöntötte a résztvevő-
ket. Őket követve Déri Péter, Gyöngyös Balázs és Szakál Szilárd
atya beszélt a papsághoz vezető út meghatározó élményeiről,
majd a találkozót a jáki templom megtekintése és szentmise
zárta.

Ünnepi püspöki szentmise Zalaegerszegen
Tausz Rózsa / Martinus

Hálaadó szentmisére jöttünk össze a zalaegerszeg-kertvárosi
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templomban november 29-én,
advent első vasárnapján, a templom felszentelésének 5. évfor-
dulóján. Az ünnepi szentmise adventi gyertyagyújtással kezdő-
dött, amelyet dr. Veres András megyéspüspök végzett. Püspök
atya szentbeszédében kihangsúlyozta, hogy az adventi időszak-
ban az Istennel való találkozásra kell készülnünk, amihez
csendre és nyugalomra van szükségünk a világ zajos, reklámok-
tól harsogó forgatagában.
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Szobormegáldás Szombathely-Oladon
Bódizs Mária / Martinus

Ünnepi díszbe öltözött az oladi Batthyány-templom a vasárnapi
püspöki szentmisére december 6-án. Oroszy Csaba képzőmű-
vész alkotása az oltár közelében hófehér lepelben várta dr.
Veres András megyéspüspök úr áldását. A lakótelepi közösség
kedves műsorral tette még meghittebbé az ünnepi eseményt.
A nagylelkű adományozó munkájáért nem várt köszönetet, és
még nevét sem engedte felfedni. A Fatimai Szűz tiszteletére is
szentelt templomban méltó helyre került a „Mária kis Jézussal”

nevet viselő műalkotás.

Ünnepi szentmise Felsõcsatáron 
Fodor László / Martinus

Horvát nyelvű ünnepi szentmisét mutattak be Felsőcsatáron a
templom védőszentjének, Szent Miklósnak ünnepén. Idén kü-
lönös jelentőséggel bírt az évforduló, ugyanis a település – a
nyugati határ közelsége miatti – sok évtizedes elzártsága 20 éve
szűnt meg. A szentmisét Mag. Nikola Juračić atya volt franke-
naui plébános mutatta be a község nyugdíjas lelkipásztorával,
Szabó Alajossal közösen. Az orgona hangja mellett horvát ad-
venti énekek csendültek fel. A szentbeszédet a hívő közösség
ünnepi alázattal hallgatta.

Ministránsokat avattak Szentpéterfán
Teklits Tamás / Martinus

A Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén
került sor a fiatal ministránsok felavatására. A nyolc gyermek
szorgalmasan készült hétről hétre, és sajátította el az oltárszol-
gálat fortélyait Schneller János nyugalmazott plébános közre-
működésével. A szentbeszédben Várhelyi Tamás plébános
kiemelte, hogy nem véletlen egybeesés az avatás ezen a Mária-
ünnepen, hiszen Mária igent mondott az Úr szolgálatára, s a
ministránsokat is ez a lelkület kell, hogy eltöltse, amikor az oltár
körül serénykednek. 

Adventi lelkigyakorlat a Martineumben
Frikk József / Martinus

„Uram, taníts minket imádkozni” címmel került megrendezésre az
immár hagyománynak számító adventi lelkigyakorlat december
11-13. között a Martineum Felnőttképző Akadémián, amelyet
Várnai Jakab ferences atya, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Főiskola tanszékvezető tanára vezetett. A teljes silentiumos
lelkigyakorlat az imádkozó Jézushoz vezetett el a bennünket, s
elhívást kaptunk, hogy rendszeres imaéletünket Egyházunk ta-
nítását követve formáljuk Isten előtt kedvesebbé, törekedve az
egyszerűségre és az ingyenességre. 
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Betlehemmegáldás Söjtörön
Kiss Ágnes / Martinus

Szállingózó hóesésben áldotta meg Sághegyi Gellért plébános

az immár másodszor felállított ember nagyságú betlehemet de-

cember 12-én Söjtörön. Előtte a falu asszonykórusától kará-

csonyi énekek hangzottak el. A polgármester köszöntő szavait

követően Szent Lukács evangéliumából meghallgatták a szüle-

tés történetét, majd a gyerekek betlehemes műsora következett.

A söjtöri ifjúság énekeivel zárult az ünneplés, amely után mézes

sütemények, forró tea és forralt bor várta a szép számban meg-

jelent, de addigra már átfázott falubelieket.

Szentlélek-szeminárium a Fõplébánián
Rétfalvi Valéria SSS / Martinus

A küldetési szentmisével fejeződött be a harmadik Szentlélek-

szeminárium december 13-án a Székesegyházban, amelyen

húszan vettek részt. A szemináriumot Miszori Zoltán plébános,

Frikk József  és  Rétfalvi Valéria szociális testvér vezették. A ki-

lenc héten keresztül tartó lelkigyakorlat keddenként este 6 és 8

óra között imádságból, tanításból,  kiscsoportos  megosztásból

állt. A szeminárium hatékonyságát a személyes megnyilatkozá-

sokra épülő csoportmegbeszélések és az egyéni elmélkedések

segítették.

Emlékmise Brenner János tiszteletére   
Déri Zsófia  / Martinus

Egyházmegyénk vértanú sorsú papjára, Brenner János atyára

emlékeztek december 12-én a Szent Kvirin-templom krip-

tájában. A szentmisét Déri Péter püspöki titkár mutatta be és

szentbeszédében kiemelte: korunknak igazi példaképekre van

szüksége, akik életük példájával erősítenek minket, hogy ne

féljünk semmitől, mert a Jóisten az őt szerető emberekről

mindig gondoskodik. János atya vértanúságában ezt a fajta is-

teni gondoskodást kell meglátnunk. Példakép és világító mécses

ő, amely biztosan mutatja az üdvösséghez vezető utat.

A Brenner János Általános Iskola betlehemes mûsora 
Geiszler Éva / Martinus

Immár ötödik alkalommal készítettünk – alsós és felsős diákok

szereplésével – az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által

kiírt pályázatra népi betlehemes műsort. Az előadások célja az

volt, hogy az idei adventi időszakban is elvigyük az örömhírt

Jézus születéséről, illetve a magyar népművészeti hagyomá-

nyokat ápoljuk. Mindnyájan örültünk annak, hogy karácsony

előtt  megörvendeztethettük egészséges és rászoruló, beteg em-

bertársainkat egyaránt. Ez volt mindannyiunk számára a leg-

nagyobb karácsonyi ajándék.
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A körmendi Boldog Batthyány-
Strattmann László-templom
Dr. Gyürki László

A
körmendi hívek régi vágya volt, hogy a város
plébániájától távol eső hívők számára templom

épüljön. A történelmi várost elhagyta az új Körmend.
Vannak városrészek, amelyek 3 km távolságra vannak a
plébánia központjától, de a nehéz időkben templom-
építésről szó sem lehetett. A legnagyobb nehézséget a
telek kérdése jelentette, ugyanis nem kaptunk helyet.
Amit a város felajánlott, nem volt megfelelő.

Az 1991. augusztus 19-i pápalátogatás után egyre biz-
tosabbá vált Batthyány-Strattmann László boldoggá
avatása. A város várta a pápát Körmendre és remény-
kedett, hogy itt avatja boldoggá a Szegények Orvosát.
Ekkor készült Batthyány-Strattmann László szobra is a
kastély udvarára.

1997-ben a város végre a vasúton túli játszóteret
jelölte ki ún. úszótelkes megoldással (csak maga a temp-
lom területe lett az egyházközségé). Mivel még nem
történt meg a boldoggá avatás ezért a kápolna Szent
László tiszteletére és dr. Batthyány-Strattmann László
emlékére épült. (A boldoggá avatás után lett Boldog
Batthyány-Strattmann László tiszteletére). Alapkövét
Brenner József  általános helynök helyezte el 1997. ok-
tóber 26-án. A templomot Rónai Károly építészmérnök
tervezte, és helyi mesterek építették. Semmiféle gyűjtést
nem hirdettünk, mindenki a maga munkáját ajánlotta
fel: kőműves, ács, tetőfedő, bádogos, asztalos, lakatos,
festő. Amikor a tető készült, éjjel önkéntes őrség vigyá-
zott a drága épületfára. Egy év múlva már állt is az új
Isten háza. Az ausztriai Blumau bei Wild egyházközség
harangot ajándékozott az egyházközségnek és ez 1998.
november 8-án került fel a toronyba. Ezután már na-
ponta háromszor szólította imádságra a híveket.

Elkészült a térburkolat is, amely szépen kiemeli a ját-
szótér közepén lévő épületet. A bejárat előtt Lesenyei
Márta Munkácsy-díjas szobrászművész Boldog László
szobra fogadja az érkezőt. A homlokzaton Mindszenty
József  bíboros és Brenner János vértanú sorsú pap
domborműve látható.

A templomot dr. Konkoly István 1999. október 24-
én szentelte fel. A meghívóban szerepeltek mindazok,
akik az építésénél közreműködtek munkájukkal és
adományaikkal.

Lépjünk be a templomba. A szentélyben található
Kiss Sándor szobrászművész Szent László király bronz
szobra. Ez a művész utolsó alkotása. Sajnos itt már nem
láthatta, mert 1999. augusztus 6-án elhunyt. A belső tér
legszebb díszei Perlaki József  magyar szenteket ábrá-

zoló színes ablakai. A jobb oldalon Szent István, Szent
Imre, Szent Gellért, a bal oldalon Boldog Gizella, Szent
Erzsébet és Szent Margit képe látható. Ugyancsak Per-
laki József  munkája a torony színes üveg felületének
kialakítása és a templom üveg lámpája is. Az épület bal
oldali részén Boldog Batthyány-Strattmann László szob-
ra található. Ez is Lesenyei Márta ajándéka a szentély
művészi korpuszával együtt. A másik oldalon a fatimai
Szűz szobra áll, amelyet a hívek hoztak Fatimából.

Érdemes megemlíteni még Lesenyei Márta bronz
keresztútját, amely a művésznő ajándéka. Oltár, ambó,
pasztofórium, a padok mind helyi mesterek munkái. A
padokban villanyfűtés van. A gránit padlózatot a szlové-
niai Gidos Kft. készítette. 

A templom mellett a szoborfülke áll, amely a Szegények
Orvosa boldoggá avatására emlékeztet (2003. március
23.)

Örömmel fogadják a Körmendre érkező zarándo-
kokat, akik a plébániatemplom a Batthyány kastély után
a Boldog Batthyány-Strattmann László tiszteletére épült
kápolnát is mindig meglátogatják, és sokszor itt vesznek
részt szentmisén.
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Boldog Batthyány-Strattmann László
családja
Tibola Imre

G
róf  Batthyány László 1898. november 10-én
Bécsben a Votiv Kirche templomában kötött há-

zasságot Coreth Mária Terézia grófnővel. Ha létezik
eszményi házasság, akkor a Batthyány pár házassága
ilyen volt. Felesége mély vallásossága felidézte benne az
édesanyjától örökölt fogékonyságát a természetfelettiek
iránt. Mindenben kiegészítették egymást. A feleség a
család mindennapjait irányította, de emellett jutott arra
is ideje, hogy férje munkájának is segítője legyen. Az or-
vosi rendelőben ő vezette az adminisztrációt, a műtétek-
nél asszisztensként segédkezett.

Minden házasságban előfordulnak nézeteltérések.
Egymás mellett élők különféle módon minősíthetik az
eseményeket. A Batthyány házaspár mesterien oldotta
fel ezeket a feszültségeket. Szent Pál apostol szeretet
himnuszára (1Kor 13) utaló felhívásban egyeznek meg,
és mint jelszót mondják egymásnak: „Korinthusi levél!”
Mindketten tudták, hogy a szeretet minden nehézséget
áthidal, s minden problémát megold.

Isten áldásaként fogadták gyermekeiket. A 13 meg-
született gyermekből 11-et nevelhettek fel olyan családi
közösségben, amely igazi keresztény otthon volt minden
családtagnak. A Hercegorvos a 1926-os naplójában le-
írta, mit jelentett számára  a meleg otthon és a távollévő
aggódó családtagok hiánya, amikor hóviharba került és

csak sok kínlódás után tudott hazamenni: A hóviharban
való viszontagságos utam után kétszeresen élveztem
otthonomat. Csakugyan sehol a világon nem olyan szép,
olyan békés, olyan kedves, mint családom körében. Mert
a mi házunkon ezek a szavak állnak: „Én pedig, és az én
házam, mi az Úrnak szolgálunk!” (Józs 24,15)

Nagy gondot fordított gyermekei lelki nevelésére. A
család közösen vett részt a reggeli szentmisén a vár-
kastély kápolnájában. Minden nap a szentmise után
erénygyakorlatokat adott fel gyermekeinek. Önmegta-
gadásokat írt elő, amelyeket az esti ima után számon is
kért tőlük. A szülők a nagyobb gyermekekkel esténként
közösen imádkozták a rózsafüzért. Rendszeres munkára
is nevelte gyermekeit. Atyai tekintélyét szeretettel gyako-
rolta. Együtt játszott, szórakozott gyermekeivel. Játé-
kaikat gyermekei közreműködésével faragta, festette és
díszítette. A sütemények készítését Pozsonyban, cuk-
rásztól tanulta. Diótörésben, habverésben is részt vettek
a gyermekek. Nemcsak családja részére állított kará-
csonyfát, hanem az alkalmazottai és a szegények részére
is küldött gyermekeivel szánkón. A sok szaloncukrot
ezekre a fákra is ő maga főzte és a gyermekei csipkézett
selyempapírba csomagolták. 

A Batthyány család felejthetetlen boldogságban és sze-
retetben élte életét. A háztartásuk nagyon egyszerű volt.
Nem főúri,  kerülték a luxust. József  fia elmondta, hogy
a gyermekek nem is tudták, milyen gazdag család az
övüké. A Gulágot megjárva úgy emlékezett akkor vissza
gyermekkorára, hogy édesapja földi mennyországot biz-
tosított családjának.

10 ● 2010. január Martinus
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Gondolatok egy szent példájára
Dr. Gombocz Károly

B
oldog Batthyány-Strattmann László emlékeit fel-
kutatva, Szalai Attila plébános úr vezetésével elza-

rándokoltunk Körmendre és Németújvárra a teskándi
plébániáról. Ez a zarándoklat két dolog miatt nagyon
megérintett. Az egyik, hogy azóta a Boldog és az ő pél-
dája nagyon közel áll hozzám. A másik egy személyes
dolog, mert kisfiam, Péter először ministrált a Batthy-
ány-Strattmann László emlékére épített Szent László-
templomban.

Megdöbbentő élmény volt, hogy láthattam azokat az
eszközöket, amivel annak idején a Szegények Orvosa gyó-
gyította, és az ő korában brilliánsan operálta a betegeit,
láthattam a sok munkától elkopott köpenyét és a kora-
beli képeket, dokumentumokat. Rá kellett eszmélnem,
hogy egy évszázaddal
ezelőtt az ő elesett,
szenvedő és rászoruló –
a fényképekről rám
tekintő – betegei nem
sokban különböznek a
mai betegektől, akikkel
én nap mint nap találko-
zom. Gyakran tapasz-
talom, hogy a félelem, a
szorongás, a kiszolgálta-
tottság érzése nagyobb
szenvedést okoz, mint a
testi fájdalom. Boldog
Batthyány-Strattmann
László betegeinek – tes-
tük gyógyítása mellett –
a lelkét is meg akarta
gyógyítani azzal a szere-
tetével, aminek forrása az ő Isten-szeretete volt. Ő töb-
bet tett a bibliai szamaritánusnál, mert kezelte a betegeit,
ingyen gyógyszert adott nekik, még az útiköltségüket is
kifizette, de ezen felül a betegek „lelki szemeit is fel akarta
nyitni”. Gondosan ügyelt arra, hogy a betegek ne neki
legyenek hálásak, hanem az Istennek. Egyszer egyik
betege letérdelve köszönte meg szeme világát, ő mellé
térdelt, hogy együtt adjanak hálát az Istennek. Betegei
tudták, hogy mindig számíthatnak rá, nem panaszkodott
akkor sem, amikor este hívták, pedig naplójából meg-
tudhatjuk, hogy rengeteget dolgozott. Küzdött a
betegeiért, egy visszaemlékezésben olvashatjuk, hogy
megkönnyezte azt a betegét, aki balesetben elvesztette
látását, és ő nem tudott rajta segíteni. Tudjuk, hogy sok
tragédiát megélt családjában, majd a háborúban és a

Tanácsköztársaság idején is megismerte a nélkülözést.
Orvos kollégái közül is volt, aki támadta őt, például a
Magyar Orvos folyóiratban megjelent cikkben szemére
vetették, hogy csak úri passzióból gyógyítja a betegeket.
De mindezek ellenére, amíg egészsége engedte, a
betegekért élt. Az ő kitartásának titka talán ebben a
mondatában rejlett: „Nincs nagyobb boldogság, mint szívünk-
ben a Teremtővel élni.”

A Bibliámban őrzöm nagyszüleim szép betűkkel, ma
már lassan 25 éve írt sorait, amik most eszembe jutnak.
Akkor kaptam tőlük, amikor az orvosi egyetemre felvé-
teliztem. Ez, mint intelem, ma is szemem előtt van
„Szeresd az embereket, és szívből bocsásd meg nekik minden hi-
bájukat, hisz minden hiba seb, ami gyógyításra szorul. És ha
megérzik a te megértő, mindenre kész áldozatos kedvességedet, új
reménység gyullad bennük, humorodtól jó kedvre derülnek, ami
minden betegség legjobb orvossága...” Ma már egyre jobban
megértem ezeket a sorokat. Munkám során a szívmű-

tőben és az intenzív
osztályon is sokszor
találkozom súlyos álla-
potú betegekkel, és ott
gyakran megtapaszta-
lom Isten segítségét az
életért folyó, időnként
kilátástalannak látszó,
keserves küzdelemben.
Tudom, hogy Istenre
mindig számíthatunk,
ezért gyakran imádko-
zom is a betegeimért.

Miközben éjszakai
ügyeletem nyugodtabb
perceiben e sorokat
írom, egyik ápoló mun-
katársam, barátom a
szent életű orvossal

kapcsolatban röviden csak ennyit mondott: „a leg-
fontosabb a szeretet.” Ebben a fél mondatában minden
benne volt. Nagyon örültem, amikor ezt hallottam, mert
tudtam, hogy ő a hivatását így is éli meg. És örülök,
hogy munkatársaim között még sokan gondolkodnak
így. A mai egészségügy siralmas állapotában – amikor a
gyógyításhoz használható források és eszközök egyre
szűkösebbek, a betegellátásban dolgozó ápolók és or-
vosok száma drasztikusan csökken, az egészségügyben
dolgozók közül sokan nehéz anyagi körülmények
között élnek, és a lakosság egészségi állapota is egyre
hanyatlik – a reményt az adhatja meg betegeinknek és
nekünk is, hogy van nagy példánk, egy szentéletű orvos,
akinek a segítségét is kérhetjük, és vannak ápolók, or-
vosok, akik a gyógyítást ma is hivatásuknak tekintik.



Csúcs és Forrás
Isten igéjének ünneplése 2. rész
Kürnyek Róbert

A
Szentírás olvasása megkülönböztetett helyet fog-
lal el a szentmise liturgiájában. Az egyes napokon

felolvasandó szakaszok kijelölése közvetlenül a II.
Vatikáni Zsinatot követően történt. E munka során a
munkában résztvevők nagy gondot fordítottak arra,
hogy a Biblia kincsei minél jobban feltáruljanak, még-
pedig olyan módon, hogy meghatározott számú év alatt
a Szentírás fontosabb részeit felolvassák a hívő közös-
ségnek. (vö. Sacrosanctum concilium 51.) 

A szentírási szakaszok olvasása kétféle ciklus szerint
történik: vasárnapi (ünnepi) és hétköznapi ciklusokat
különböztetünk meg. 

A vasárnapi ciklus szerint a vasár- és ünnepnapi
szentmiséken három év alatt olvassuk el a legfontosabb
szentírási szakaszokat. A három évet az A, B és C
betűkkel jelöljük. Az A évben Máté, a B évben Márk, a
C évben pedig Lukács evangéliuma kapja a legnagyobb
hangsúlyt. János evangéliumát az évszázados hagyo-
mány szerint mindhárom évben egyes vasárnapok kivé-
telével a nagyböjti és a húsvéti időszakban olvassuk. Az
olvasmány, a válaszos zsoltár és a szentlecke témájában
szinte mindig az evangéliumhoz kötődik. 

A hétköznapi ciklus két évből áll, melyeket I. és II.
évnek hívunk. Ez a ciklus csak a nem evangéliumi sza-

kaszokra vonatkozik, mivel az evangélium az I. és a II.
év megegyező napjain mindig ugyanaz. Az olvasmány,
illetve szentlecke és a válaszos zsoltár a két éves ciklus
szerint sorra veszi azokat a szentírási szakaszokat, me-
lyekre ünnepnapokon nem került sor (bár gyakran is-
métlik is azokat), de ismeretük mégis szükséges ahhoz,
hogy az üdvösség története a maga teljességében tárul-
jon fel a hívő közösség előtt. 

Ez az olykor talán bonyolultnak tűnő rendszer lehe-
tővé teszi azt, hogy a zsinat szándéka szerint a szentírási
szakaszok gazdagsága táplálja az ünneplő közösséget,
s a liturgikus cselekmények során a Szentírást mind-
inkább megismerve váljanak Krisztus tanításának
cselekvő hallgatóivá. 
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Mit jelent számomra a Papság éve?
Tömõ János

A
Papság éve számomra azt jelenti, hogy imádkozni kell
egyrészt új papi hivatásokért, másrészt azért, hogy a

már felszentelt papok hűséggel kitartsanak hivatásukban és
napról napra megújuljanak a Szentlélekben. Azt gondolom,
hogy az a jó pap, aki szereti a hívőket, és ezt ki is fejezi.
Hogyan? Elsősorban úgy, hogy folyamatosan imádkozik
értük, másodsorban komolyan törekszik arra, hogy a homí-
liák tartalmasak legyenek, valóban Isten Élő Igéjét magya-
rázza, végül pedig hűségesen és alázatosan éli hivatását. Ha
egy hasonlatban szeretném összefoglalni a lényeget, akkor
azt mondanám, hogy az Egyház Krisztus menyasszonya. A
vőlegény barátja pedig azon munkálkodik, hogy a menyasz-
szony még szerelmesebb legyen a vőlegénybe és felkészülten
várja jegyesét. 

Adja Isten, hogy ez a munkálkodás eredményes legyen! Azt
kívánom, hogy az aratáskor az aratás Ura minden munkásá-
nak azt mondhassa, hogy derék és hű szolga vagy. Kicsiben
hű voltál, sokat bízol rád. Menj be Urad örömébe!



Csillag után...
Pados Katalin

M indig panaszkodunk. Hogy mennyire felgyorsult
a világ. Hogy hányszor elmegyünk egymás mel-

lett egy jó szó nélkül. Vagy, hogy így megváltoztak a fia-
talok... Hogy nehéz őket megszólítani, számukra közös-
ségi alkalmakat szervezni. Legtöbbjük elhagyta Istent
és a templomot – mondják sokan. Pedig nem így van.
Én láttam a betlehemi csillag fényét. Ott ragyogott a
tekintetekben az esti szentségimádáson az adventi ifjú-
sági lelkigyakorlaton. Ott volt a cigány származású kisfiú
halk köszönömjében a tavalyi nyári táborban, amit azóta
sem tudok kitörölni a szívemből. Láttam a vesztésre álló
métázó fiatalok „egy mindenkiért” játékában a tó mellett.
Ott volt éjszaka a Jelenések hegyén Medugorjéban a
gimnazista fiú imára kulcsolt kezében. És éreztem a
brüsszeli vásárcsarnok hatalmas oszlopai tövében, ahol
több ezren énekeltünk és imádkoztunk együtt egy új év
hajnalán a békéért. Drága nagymamám, az egyszerű fa-

lusi nénik bölcsességével szokta mondani, ha olvas egy-
egy ifjúsági kezdeményezésről, zarándoklatról, találko-
zóról az újságban, hogy: „Látod, nem kell félni... Van még

remény, amíg vagytok. A Jóisten megáldja” Így igaz. Nem a
problémák felett kell örökösen a kezünket tördelni,
hanem inkább kinyújtani azok felé, akik kapaszkodót
keresnek. Legyintés helyett örülni annak, hogy egy lelki-
gyakorlaton nem akar véget érni a sor a gyóntató atya
szobája előtt. Sokat mondó volt az egyik lány mondata
a legutóbbi adventi családi lelkinap ifjúsági foglalkozá-
sán, miszerint ő úgy érzi magát, mint egy bimbós
tulipán, ami a nap végére kinyílt a gondos kezek öntöz-
getése alatt. 

Apró dolgok ezek, de ahogy a tenger kis cseppekből
áll össze, úgy az Egyház is a fiataloktól és bizakodó te-
kintetüktől lesz egyre több. Mindig lesznek olyan fiata-
lok, akik vágynak az Isten és az ő szeretete után, s ebben
a vágyakozásban egymásra találnak. Nem kell félni,
továbbadják ők a lángot, erről az Úr gondoskodik. Per-
sze egy kis imaháttér mindig elkél. Kérjük is. Értünk,
velünk, egy új esztendő kezdetén...

Kereszt-Kérdés 2010
Pados Katalin

K edves Fiatalok! Örömmel adjuk mindenki tudtára,
hogy az egyházmegye Ifjúsági Bizottsága hagyo-

mányteremtő jelleggel egyházmegyei ifjúsági találkozót
szervez 2010-ben. A programra március 27-én Zalalövőn
kerül sor. A találkozó főelőadását Bíró László tábori püs-
pök atya tartja „Merre menjek?” – Hivatás, útkeresés, papság

címmel. Jó ötletnek tartjuk már most beírni ezt a dátumot
az ifjúsági közösségek idei naptárába, hogy minél többen
találkozhassunk virágvasárnapot megelőző szombaton.
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Rejtvény

Keresd meg a fenti betűrengetegben a tizenkét apostol nevét!
(Az összetartozó betűket egymás mellett találod:
függőlegesen, vízszintesen vagy átlósan húzd ki őket!) A

É J J A K A B É Z

T U S P N O M I S

Á H I T É D Á T V

M N A L A T R E B

S O N Á J M E Á J

B A K A J Ö Á R S

J J K J U D Á S Ö

V E S S P Ö L Ü F



G Y E R E K E K

A szeretet hiteles tanúja
Salamon Viktória

F
ranz  Stock atya 30 évesen kezdte meg munkáját Párizsban, mint az ottani német
katolikusok lelkipásztora. A franciák és németek közötti megbékélést igyekezett

szolgálni.
A II. világháború során a francia főváros német elfoglalását követően katonai lelkész-

ként látogatta meg a bebörtönzött francia politikai foglyokat: leveleiket, üzeneteiket
eljuttatta hozzátartozóiknak, tőlük pedig gyógyszert és ennivalót szerzett és csempé-
szett a foglyok számára, saját életét kockáztatva ezzel. Kétezer halálraítélt francia fogoly
gyónását vagy utolsó vallomását hallgatta meg, mielőtt a vesztőhelyre hurcolták volna
őket. 

Embermentő tevékenységét a háború után is folytatta, de ekkor a szövetségesek fogságába esett német katonák
között. A Chartres közelében felállított nagy katonai fogolytáborban 38 ezer német katonát és tisztet tartottak
őrizetben. Lelki ellátásuk mellett Stock atya megszervezte szellemi képzésüket is. A táborban lévő fogoly tanárok
segítségével kb. ezer katona fejezte be középiskolai tanulmányait. Az érettségi után teológiai tanulmányokat foly-
tattak, azzal a céllal, hogy szabadulásukat követően papi pályára lépnek. Így született meg az ún. „szögesdrót-sze-

minárium”, a világtörténelem legnagyobb katolikus papnevelő „intézete”. 
Síremlékén a felirat: A halálra ítélt francia foglyok hálás hozzátartozói. Boldoggá avatása folyamatban van.

Csûrcsavar levelei
C. S. Lewis

C
sűrcsavar egy gyakorlott kísértő – ördög, aki uno-
kaöccsét, Ürömvölgyit arra tanítja, hogyan kell az

embereket eltávolítani a jótól, az Istentől, hogyan lehet
végleg tönkre tenni az életüket, és ellopni üdvösségüket.

Íme sok levele közül egy:
„Nos hát, ami az imádkozást illeti, a legjobb, ha teljesen sike-

rül elvonni védencedet az imádkozás minden komoly szándékától. 

Nagyon jó, ha felidézed emlékeit az elhadart, értelmetlennek

tűnő imádságokról. Az ilyen szokások elleni tiltakozásként köny-

nyen kapható lehet arra, hogy teljesen kötetlenül, „belső sugallatra”

rendszertelenül imádkozzék. Ezzel a módszerrel a kezdő imád-

kozó csak egy ájtatos hangulatba ringatja magát, amelyben

akarata és értelme egyaránt elgyengül. 

Nagyon fontos, hogy figyelmét, a Megváltójáról saját magára

fordítsd. Hitesd el vele, hogy az imádkozás akkor ér valamit, ha

sok érzelem kíséri. Ha nincsenek nagy érzései, abba fogja hagyni

az imát. Vigyázz, nehogy őszintén rábízza magát Megváltójára,

mert akkor tehetetlenek vagyunk.

Nagybátyád: Csűrcsavar”

Amiért köszönetet mondhatok
Részlet a Lámpás az úton címû könyvbõl

M
indannyiunknak vannak kívánságai és elképzelései az új évvel kapcsolatban. Először is boldogok akarunk
lenni és elégedettek. Már örülünk az osztálykirándulásnak. Terveink vannak a nyárra és a családi ünnepekre. 

A Szentírás azt mondja nekünk, hogy minden Isten kezéből származik. Isten adja az életet, a növekedést és a
gyarapodást. Mindazt, amire a mindennapi élethez szükségünk van, tőle kapjuk. Olyan gyakran nem gondolunk
erre, és Isten ajándékait úgy tekintjük, mint ami magától értetődő.

Nem szabadna elfelejtenünk köszönetet mondani. Minden nap újra észre kellene vennünk, hogy miért lehetünk
hálásak.
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Lemezajánló – Bolyki Brothers: Power
Paksa Balázs

A
z immár két évtizede együttdolgozó négy Bolyki testvér a capella pro-
dukciója igazi különlegesség: műfaji határokon szemtelenül átugró

vidám muzsikájuk és a legnagyobbakhoz mérhető zenei profizmusuk miatt
a komolyzenei és a könnyűzenei szakma, valamint a jazzvilág is számon
tartja őket.

A mintegy hét év után, 2009-ben megjelent, Power című legújabb
lemezük is igazi stíluskavalkád, ám ez nem csupán a csapat szerteágazó
zenei érdeklődéséből fakad, a műfaji sokszínűségnek komoly üzenete van:
sokféle jóravaló erő dolgozik bennünk, amelyeknek közös eredete a Szentlélek munkálkodása. Így hallhatunk a
lemezen „bolykisan” átdolgozott dicsőítő éneket, világslágerré vált gospel ihletésű dalt, eredeti spirituálét,
önironikus vidámságot, szaxofon meleg hangjával színesített zsoltárimádságot, virtuóz klasszikus-zenei darabot
– mind-mind megannyi tanúságtételt arról, hogy ahogy a zene univerzuma, úgy annak Teremtője által mi is
megélhetjük az egységet sokféleségünkben.

A Bolyki Brothers minden fellépésén legelemibb, mindig velünk járó hangszerünket használja fel arra, hogy
Istent dicsérje. A küldetés mellett azonban ugyanúgy lényeges, hogy mindezt magas színvonalon, sziporkázó
ötletességgel és hervadhatatlan vidámsággal teszi. Így válik Bolykiék muzsikája minden zenék Életrehívójáról
megvallott tanúságtétellé.

A rövidlátó tanárnő már nagyon ideges:
– Te ott hátul! Mikor volt a hon-

foglalás?
– Nem tudom!
– Mikor volt a tatárjárás?
– Mittudomén!
– Ezt a múlt órán vettük. Hol voltál 

te akkor?
– A kocsmában a haverokkal.
– Hol?! Mit képzelsz ki vagy te?
– Én vagyok a vízvezetékszerelő és a radiátort javítom! 

* * *

A nő leparkol a kocsival és megkérdezi a férjét:
– Drágám, nem álltam le túl messze a járdaszegélyhez?
– Melyikhez? 

* * *

A pesszimista a sötétséget látja az alagútban,
az optimista a fényt az alagút végén,
a realista a közelgő vonat lámpáit, 
a mozdonyvezető pedig három bolondot a síneken...

* * *

– Mi a baleseti sebész költői neve?
– Emberöltő.

* * *

– Mi a különbség a jó ügyvéd és a sztárügyvéd között? 
– A jó ügyvéd ismeri a törvényt. 
– A sztárügyvéd ismeri a bírót. 

Fókuszban - programok, események

január 17. (vasárnap)

16 óra Ökumenikus istentisztelet (Egyházasrádóc, Re-

formátus templom)

január 22-24. (péntek-vasárnap)

Családcsoportok felelőseinek találkozója (Szombathely,

Martineum Felnőttképző Akadémia)

január 23. (szombat)

9 óra Hitoktatók továbbképzése (Szombathely, Marti-

neum Felnőttképző Akadémia)

10 óra Szentségimádás (Szombathely, Jézus Szíve-temp-

lom - Szőllős)

19.30 óra Taizéi imaóra (Zalaegerszeg, Mindszenty Zár-

dakápolna)

január 28. (csütörtök)

19 óra Taizéi imaóra (Szombathely, Jézus Szíve-templom

- Szőllős)

január 30. (szombat)

19 óra Keresztény ifjúsági farsangi bál (Szombathely,

Martineum Felnőttképző Akadémia)

február 11. (csütörtök)

19 óra Szentésgimádás papokért és papi hivatásokért

(Szombathely, Székesegyház)

február 12-14. (péntek-vasárnap)

Családcsoportok felelőseinek találkozója (Szombathely,

Martineum Felnőttképző Akadémia)




