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A betegség próbatétele
Horváth István Sándor

F
ebruár 11-én, Szűz Mária lourdes-i jelenésének év-
fordulóján ünnepeljük a Betegek Világnapját. A

világnap üzenete ez lehet számunkra: miként Isten min-
dig szeretettel fordul a betegek felé, és megmutatja nekik
jelenlétét, ugyanígy tegyünk mi is. Ne csak szavainkkal
mutassuk meg együttérzésünket és részvétünket irántuk,
hanem cselekedeteinkkel is.

Jézus nem csak elméletben ismeri a szenvedést,
hanem a gyakorlatban is találkozik vele, egyrészt, amikor
tanító útja során hozzá fordulnak az emberek gyógyu-
lásért, másrészt, amikor maga is vállalja és végigjárja a
szenvedés útját. A betegekkel való találkozásaiból láthat-
juk, hogy nem szüntet meg minden emberi nyomorúsá-
got, de próbál vigasztalást nyújtani, igyekszik letörölni
a könnyeket, és többször megcáfolja azt az ószövetségi
feltételezést, amely szerint a betegség minden esetben
valamilyen bűn következménye és isteni büntetése vol-
na. A szenvedés vállalásával pedig azt mutatja meg, hogy
a szenvedéseknek is van értelme, hiszen halála megváltá-
sunkat szolgálta.

Ne legyünk elutasítóak a betegekkel szemben, hanem
szeretettel szolgáljuk bennük a szenvedő Krisztust, és
tegyünk meg mindent a gyógyulásukért. Az elmúlt évek-
ben sokszor láthattuk, hogy világméretű pánik tör ki
egy-egy ragályos vírus elszabadulásakor. Ahogyan év-
századokkal ezelőtt a lepra, korunkban sok más gyó-

gyíthatatlan betegség, pl. az AIDS jelent veszedelmet az
emberek számára. 1995 óta Afrika legszegényebb or-
szágaiban: Bangladesben, Szudánban, Burundiban és
Kenyában 200 ezer ember kapta el a maláriát, s közülük
több ezren meghaltak. 1996-ban Nagy-Britanniában
követelt halálos emberi áldozatokat a szivacsos agysor-
vadás. 2005-ben a madárinfluenza-járvány szerepelt a
híradásokban a legtöbbször, most pedig a H1N1 rettenti
el a világot.

A betegség és a szenvedés a betegek számára igazi
próbatételt jelent. A betegek jelenléte a világban, jelen-
léte köztünk pedig számunkra, egészségesek számára je-
lent próbatételt, az üdvösség próbáját. Vajon kiállom-e
ezt a próbát? Segítek-e az emberekben szenvedő Jézus-
nak?

Betegek imája Szent Antalhoz

G
yermeki bizalommal szólok hozzád, nagyhatal-
mú védőszentem, csodatevő Szent Antal. Az ere-

deti bűn sebet ütött testi egészségemen, és most erőm-
ben megfogyatkozva, betegségben sínylődöm. A te
életed példájából tanulom értékelni az életet, és öröm-
mel vállalni a földi élet küzdelmeit. Ez az életkedv él
bennem, amikor pártfogásodat kérem gyógyulásomért,
és közbenjárásodért esedezem. Esdd ki nekem azt a
kegyelmet, hogy az Úr szolgálatában ép testtel és ép
lélekkel álljam meg helyemet, érdemszerzésem idejét
növeljem, embertársaimnak s a reám bízottaknak őre,
gyámolítója és fenntartója legyek. Mindenekelőtt mégis
legyen meg az Úr akarata. Örömmel fogadom el Isten
kezéből az egészséget és a betegséget, a jólétet és a ke-
resztet. 

Örömben, bánatban, egészségben, betegségben, éle-
tem minden körülményében áldott legyen az Úr neve.
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A torinói lepel újra megtekinthetõ
Horváth István Sándor

I
dőről időre az érdeklődés központjába kerül az a ti-

tokzatos lepel, amelyet az olaszországi Torinó

városának székesegyházában őriznek, s amelyet a

keresztény hagyomány Krisztus

halotti lepleként tart számon. A

lenvászonból készült leplen barnás

elszíneződések egy keresztre feszí-

tés által meghalt férfi alakját, illetve

arcát rajzolják ki. Néhány kutató

ugyan kétségbe vonja a lepel ere-

detiségét, és középkori hamisít-

ványnak tartják, de ezidáig nem

született elfogadható magyarázat

arra, hogy miként kerültek a titok-

zatos nyomok a lepelre. A Vatikán

által is támogatott tudományos ku-

tatások, amelyek a legmodernebb

eszközöket és módszereket alkal-

mazzák, azt igazolják, hogy a lepel

valóban Krisztus korából szár-

mazhat. Bár hivatalos egyházi ál-

lásfoglalás nem született a lepel hitelességével kapcso-

latban, azt a kereszténység egyik legértékesebb ereklyé-

jének tartjuk.

A 4,36 méter hosszú és 1,1 méter széles leplet leg-

utóbb 2000-ben, a jubileum évében tették láthatóvá a

nagyközönség számára. A 72 napig tartó kiállítás alatt a

Torinói Egyházmegye hivatalos közlése szerint több

mint egymillióan tekintették meg Krisztus leplét. Idő-

közben, 2002-ben restaurálták. A munkák során eltávo-

lították róla annak a tűzvésznek a nyomait, amelyek a

franciaországi Chambéry városában 1532-ben kerültek

rá. 

Idén, 2010-ben újra megtekinthető lesz a lepel a tori-

nói dómban április 1-től május 23-ig. A tervek szerint

ez idő alatt XVI. Benedek pápa is látogatást tesz Tori-

nóban és megtekinti a leplet. 

A pápa, amikor még 2009 júliusában engedélyezte az

Apostoli Szentszék tulajdonában lévő lepel kiállítását,

jövendő látogatásával kapcsolatban a következőket

mondta: „Ha Isten segítségével még élek és egészséges leszek, én

is elmegyek a kiállításra. Biztosan megfelelő alkalom lesz ez arra,

hogy szemléljem azt a titokzatos Arcot, amely csöndben szól az

emberi szívekhez, és kéri őket, hogy ismerjék fel benne Isten

arcát.”

Katolikus közösségi portál
Horváth István Sándor

A
z interneten az utóbbi időben gomba módra sza-

porodó kisebb-nagyobb közösségi portálok kö-

zött idén januárban megjelent egy kifejezetten katoliku-

soknak szóló portál is zoogle néven, amely a

www.zoogle.com címen érhető el. Miközben az írott sajtó

egyre inkább teret veszít az előfizetők számának folya-

matos csökkenése miatt, az új kommunikációs eszközök

százmilliókat szólítanak meg, s teszik számukra lehető-

vé, hogy írásaikat, képeiket vagy éppen videó üzenetei-

ket megosszák a nagyvilággal.

Az úgynevezett közösségi portálok – saját hitvallásuk

szerint – arra hivatottak, hogy közösségek szülessenek

és fejlődjenek, valamint kapcsolatokat építsenek egy-

mással a felhasználók.

Felmerül bennünk a kérdés: vajon valóban alkalmas

közösségépítésre és kapcsolatteremtésre egy internetes

közeg? Valamilyen szintűre igen. Azonban rögtön hozzá

kell tennünk, hogy ezek csupán virtuális közösségek, s

az ilyen kapcsolatok közelébe sem érnek a személyes

találkozásoknak. Az egymástól nagy távolságban élők

mindennapi kapcsolattartását feltétlenül megkönnyítik

az új lehetőségek. A külföldön tanuló vagy dolgozó fi-

atal, illetve felnőtt könnyebben tarthatja a kapcsolatot

családjával. Azt viszont furcsának találom, s ezzel bi-

zonyára nem vagyok egyedül, hogy az iskolás gyer-

mekek azzal köszönnek el egymástól a tanítás után,

hogy majd az msn-en megbeszélnek délután mindent.

Miért nem beszélik meg ott mindjárt egymással szemtől

szemben? Vagy az is előfordul, hogy két tanuló, odaha-

za, a számítógép előtt ülve játszik virtuális focimeccset

egymással. DE miért nem rúgják a labdát élőben a gye-

pen?

E példák felhívják a figyelmünket arra a veszélyre,

hogy a virtuális kapcsolatok térhódításával

megszűnhetnek az igazi, emberi kapcsolatok. Arról

pedig csak évek múlva tudunk majd beszélni, hogy mi-

lyen káros követ-kezményei vannak annak, ha valaki

igazi önmaga helyett egy virtuális személyiségbe

burkolózik naponta. Senkit nem szeretnék elriasztani az

új közösségi portálok használatától, de érdemes odafi-
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Orgonamegáldás Toronyban
Hamza István / Martinus

Dr. Veres András megyéspüspök engedélyével és támogatásával
új orgonát helyeztek el a község Szűz Mária nevére felszentelt
templomában. A december 22-i ünnepi szentmisét dr. Konkoly
István nyugalmazott püspök mutatta be, és megáldotta az új
hangszert, amelyet Virágh András Gábor orgonaművész szólal-
tatott meg. A szentmisén koncelebrált dr. Rátkai László esperes-
plébános, valamint Kónya László és Inzsöl Richárd atyák, akik
korábban Torony plébánosai voltak, és a jelenleg plébánosként
itt szolgáló Kiss L. Gábor atya is.

Újévi szentmise a Székesegyházban 
Salamon Viktória / Martinus

Ünnepi püspöki szentmisében kértük Isten áldását az előttünk
álló esztendőre január 1-jén. Megyéspüspök úr a jelenlévőket
az istengyermeki élet méltó megélésére buzdította, és bátorí-
totta a híveket arra, hogy a Boldogságos Szűz Máriához, égi
Édesanyánkhoz bizalommal forduljanak. Sokan vannak, akik
Istentől, Egyháztól távol élnek, nem is keresik, vagy rossz úton
keresik a megoldást életük problémáira. Az új esztendő békes-
sége és a remény visszatérése a szívekbe a keresztények felelős-
sége is. 

Zenei áhítat Zalaegerszegen 
Paksa Balázs / Martinus

A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templomban tartott össze-
jövetelen karácsonyi kórusművek hangoztak fel Verő Andrásné
Németh Melinda vezetése mellett, Domján Eszter orgonistanö-
vendék és a Zalaszentgyörgyről érkezett Gertyafény Kórus
közreműködésével,  január 2-án. Felhangzott több Bach-darab,
valamint Vincent Lübeck és César Franck egy-egy műve is. A
zenei áhítat prózában elhangzó gerincét Lisieux-i Kis Szent
Teréz gondolatai adták az Atya szerető gondoskodásáról, a
gyermeki hitről és a kicsinység erejéről.

Francia delegáció Szombathelyen
Horváth József/ Martinus

A Martineum Felnőttképző Akadémia meghívására látogatást
tett városunkban Abbé Jean-Marie J. Le Gall prelátus a Com-
munauté Saint-Martin franciaországi papi közösség moderá-
tora, valamint asszisztense Bruno Attuyt atya és egy szemina-
rista, a magyarul is beszélő David Gilbert január 4-én. A
vendégek tisztelgő látogatást tettek dr. Veres András megyés-
püspöknél, akit tájékoztattak a közösségről, valamint imádkoz-
tak a Székesegyházban, majd megtekintették az Egyházmegyei
Könyvtárat és az egykori Papi Szeminárium kápolnáit.
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Szentmise a doni áldozatokért 
Déri Péter / Martinus

A Szombathelyi Egyházmegye, Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Recski Szövetség Nyugat-dunántúli
Szervezetének közös szervezésében a 67 évvel ezelőtti doni át-
törés áldozataira emlékeztek január 13-án. A Martineum udva-
rán lévő pápai keresztnél Feiszt György mondott ünnepi beszé-
det. Ezt követően Brenner József  általános helynök mutatott
be szentmisét, amelyen dr. Kövér István főszervező köszön-
tötte az egybegyűlteket, majd emlékbeszédet mondott Lechner
Ferenc, az ’56-os Szövetség Országos Elnökségének tagja.

Rádióközvetítés Zalaegerszegrõl
Paksa Tibor / Martinus

Egyházközségünket az a megtiszteltetés érte, hogy január 10-
én a Mária Rádió élőben közvetítette a szentmisét templo-
munkból. A szentmisén Stróber László apátplébános szeretettel
köszöntötte a Mária Rádió hallgatóit. A szentbeszédben ki-
emelte, hogy bizonytalan világunkban, életünkben biztos pon-
tot csak Jézus jelenthet. A szentmisén közreműködött Tóth
György kántor-karnagy vezetésével a Mindszenty Kamarakórus
is. A Szent Mária Magdolna Plébánia emellett bemutatkozhatott
a rádió A hét plébániája című műsorában is.

Iskolaépület megáldása Jánosházán   
Magyar Katalin / Martinus

A Szent Imre Általános Iskolában január 5-én került sor az
épület megáldására. Vízkereszt ünnepéhez kötődik e szentel-
mény – mondta beszédében Bodorkós Imre plébános. A nap-
keleti bölcsekhez hasonlóan nekünk is találkoznunk kell
Krisztussal, például a megáldott épületünkben. Szólt arról is,
hogy a szenteltvíz keresztségünkre és a megtisztulásra is rá-
irányítja figyelmünket. Minden osztálytermet meghintett szen-
teltvízzel, imádkoztunk és felírta az áldás emlékét az ajtókra:
Krisztus áldja meg e hajlékot 2010-ben.

Közösségépítõ hétvége a Martineumban
Dr. Csabáné Király Erzsébet / Martinus

A Batthyány Családközösség tagjai közösségépítő hétvégén vet-
tek részt  január 8-10. között. Frikk József  programfelelős és
Horváth József  atya vállalták az előadások megtartását, ame-
lyek témái a közösségről szóló evangéliumi tanítás köré épültek,
kiemelve a forráshoz való visszatérést és az egymás közti kom-
munikáció többféleségét. Kiscsoportos beszélgetésekre, közös-
ségi játékokra és éneklésre egyaránt adódott lehetőség. A
gyerekekkel fiatalok foglalkoztak, végül a közös imádságokon
teljesedett ki a család. 
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Fatimai este Szentkirályon
Geosits Péter / Martinus

A január 13-án tartott fatimai estén Balasi István szentgotthárdi
káplán volt a vendégünk, aki Tóth Ferenc és Kürnyek Róbert
atyákkal együtt mutatta be a szentmisét a nagy számban jelen
lévő hívek előtt. Szentbeszédében elsősorban a testvéri közös-
ségről beszélt hallgatóságának, és buzdított bennünket, hogy
tanuljunk elődeinktől, hiszen a múlt ismerete neveli az embert.
Felhívta figyelmünket arra, hogy történelmünk során égi Édes-
anyánk hogyan karolta fel, emelte magához és védelmezte Ma-
gyarországot évszázadokon át.

Batthyány–szentkilenced Szombathelyen
Némethné Tóth Márta / Martinus

Boldog Batthyány-Strattmann László halálának 79. évfor-
dulóján hagyományos szentkilencedre hívtuk az őt tisztelő
híveket és a Keresztény Egészségügyiek dr. Batthyány László
Társaságának minden tagját, hogy szentté avatásáért és közben-
járásáért imádkozzunk január 15-én. A társaság szívügyének te-
kinti, hogy minél több emberrel megismertesse a Szegények
Orvosának életét, segítőkészségét, bemutassa szociális kész-
ségét, életszentségét. Az első ünnepi koncelebrációs szentmisét
dr. Veres András megyéspüspök mutatta be.

Lelkipásztori munkatársak képzése 
Pados Katalin / Martinus

A négy hétvégéből álló program célja olyan lelkipásztori
munkatársak képzése, akik megfelelő lelkipásztori irányítással
alkalmassá válnak egyházi igehirdetési és pasztorális alaptevé-
kenységének ellátására. Az első hétvégén, január 15-17. között
dr. Martos Levente Balázs atya Biblikum témakörben tartott
előadásokat, Kürnyek Róbert atya liturgiai ismereteket adott át
hallgatóinak, Császár István atyát pedig Lelkiség témában hall-
hatták. A résztvevők bekapcsolódtak a Kálvária-templomban
zajló 24 órás szentségimádásba is.

Szent Fábián és Szent Sebestyén fogadalmi ünnep
Székesegyházi Fõplébánia/ Martinus

Szent Fábiánra és Szent Sebestyénre emlékeztek a Székesegy-
házban január 17-én, idézve a 18. század első felében pusztító
pestisjárvány történetét. Az akkori szokásoknak megfelelően
Szombathely lakói is litániák, közös imádságok és körmenetek
által kérték a járvány megszűnését. Különösen Szent Sebestyén
közbenjárásáért imádkozva, akit hitéért nyilaztak halálra, és  akit
a járványos betegségekben gyakran hívtak segítő szentként.
Vele egy napon ünnepelték Szent Fábián pápát is, aki szintén
vértanú szentünk. 
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A Megszentelõ Szeretet küldetésé-
ben – Kik a szociális testvérek?
Rétfalvi Valéria SSS

A Kedves Olvasók közül valószínűleg már többen
találkoztak szociális testvérrel, mint gondolnák.

Talán a szerzetesi mivoltunk első látásra háttérben ma-
rad az apostoli szolgálatunk mögött, amelyet közös
gyökér táplál: a Megszentelő Szeretet küldetésében járni.
Szociális testvérrel többfelé találkozhatnak Egyházme-
gyénkben: a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázi-
umban különböző szolgálatokban, közüzemi szol-
gáltatónál, de hitoktatóként és cserkészként is
tevékenykedünk. A Szentlélek közösségteremtő ereje
hívta létre a közösséget, hogy Isten szeretetét az élet
sokféle területére eljuttassa. Ezért a jeltelenség s a test-
vér a megszólításban. Hiszen egy Test része vagyunk
mindannyian, s egy Vér mentett meg mindnyájunkat.
Közösségünk ősi, bencés szerzetesi alapokra épül, de
ezzel jól összefér, hogy a modern eszközöket Istennek
tetsző módon használjuk. Lényeges váza életünknek az
ima: a napi szentmise, a közösen végzett zsolozsma –
amely az egyház hivatalos közbenjáró imája mindenkiért
– és a személyes elmélkedés. Az alapító Slachta Margit
testvér így összegzi feladatunkat: „Mi, szociális és szentlel-

kes Társaság vagyunk, amely azért dolgozik, hogy a Lélek, amely

eltávolodott a világból, kegyeskedjék újra visszajönni.” A Szent-
háromság erejéből élő karizmánkat az Egyház pápai
joghatósággal hagyta jóvá a társaság megalakulásának
75. évében. 

Egyházmegyénkben már a harmincas években meg-
kezdték szolgálatukat a testvérek. A szerzetesrendek

betiltása alatt is beszélhetünk a folytonosságról, amit
Kováts Ancilla testvérünk képviselt. A szerzetesrendek
újjáalakulásakor a magyarországi kerület az addig titok-
ban folytatott életét immár nyíltan vállalhatta. Gyarapo-
dott a testvérek száma Szombathelyen is. 1993-tól

valósult meg a közösségi együttlakás, ami ma 4 testvért
érint. A szociális testvéreknél életforma-lehetőség a
külső testvéri életforma, akik a hármas szerzetesi fo-
gadalmat, mint a tisztaság, a szegénység, az engedel-

messég és a társaság karizmájához testvéri szeretetben
való hűség, ugyanúgy leteszik és élik 1-1 évre, majd
örökre, mint a belső testvéri életformában élők, akiknek
az egy fedél alatt lakás az életformájuk. Így tartozik még
egy örökfogadalmas testvér a közösségünkhöz, ketten
pedig képzésben vannak. Kültagként pedig csatlakoz-
hatnak azok a Társaság küldetésével azonosuló kato-
likus keresztények, akik ígérettel kötelezik el magukat a
szociális, szentlelkes lelkiség megélésére, terjesztésére.
A testvérek állandó apostoli szolgálatuk mellett szívesen
vezetnek személyesen kísért lelkigyakorlatot, hívnak
imára érdeklődő lányokat, vezetnek lelki beszélge-
téseket.
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A Szociális testvérek honlapja:
www.szocialistestverek.hu

A testvérek elérhetősége a Szombathelyi Egy-
házmegyében: 

– Telefon: 94/315-575
– E-mail: vigasztaloszentlelek@gmail.com

R E J T V É N Y

A következő kérdésekre adott helyes válaszokkal
lelki hétvégét, a testvérekkel közösen mondott
zsolozsmát vagy könyvet lehet nyerni. 

– Mit jelent a pápai joghatóság?
– Van-e a szociális testvéreknek saját újsága?
– Kit avattak a rendből néhány éve boldoggá?
– A Szombathelyen élő testvéreknek mi a minden

napos közlekedési eszköze? 

A megfejtéseket a  vigasztaloszentlelek@gmail.com
címre kérjük küldeni.
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A betegek kenetének jelentõsége –
történetek a hit erejérõl
Molnár Árpád, Szûcs Péter

„Beteg valamelyiktek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok
imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A
hitből fakadó ima megszabadítja a beteget és az Úr talpra állítja.
Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. Valljátok meg
tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy
meggyógyuljatok. Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése.”
(Jak 5,14-16)

A
z emberek gyakran tévesen ítélik meg a betegek
kenete felvételének szükségességét és okait. A

legtöbb ember eme szentség felvételét a halállal, illetve
a szenvedéssel hozza összefüggésbe, ami csupán részle-
gesen fedi le a valódi jelentőségét, szerepét. A követke-
zőkben két elgondolkodtató történettel szeretnék
rávilágítani a betegek szentségének fontosságára.

Csaknem két éve történt, hogy egy betegnél – aki a
hematológiai osztályon feküdt – az orvosok tehetetlen-
nek bizonyultak. Közölték is a hozzátartozókkal a szo-
morú hírt, miszerint szerettüket már nem tudják sokáig
életben tartani. A szóban forgó ember állapota olyan sú-
lyossá vált, hogy orvosa egy-két napra becsülte azt az
időt, amely a betegnek még hátra volt az életéből. Nyolc
nap múlva az orvos meglepődve tapasztalta, hogy az az
ember, akinek a tudomány jelenlegi állása szerint már
csak órái voltak hátra, még mindig életben van.
Érdeklődésére az osztályon szolgálatot teljesítő ápolónő
elmondta, hogy a beteg családtagjai – a diagnózis felál-
lítását követően – papot hivattak, és feladatták vele a
betegek szentségét szerettüknek, akinek attól fogva
némileg stabilizálódott az állapota. Noha az említett em-
bernek nem sikerült kigyógyulni a halálos betegségéből,
de az orvosi vélemény felállítását követően még négy
hónapig része lehetett családtagjai odaadó szeretetében. 

Szintén nem olyan régen egy daganatos megbe-
tegedésben szenvedő 55 éves ember került kórházba.
Jól tudta, hogy orvosai már nem tudnak segíteni rajta, s
hogy valószínűleg kevés ideje maradt hátra földi dolgai
rendezésére. Ennek ellenére nem tudta elfogadni azt a
szenvedést, amelyet akaratától függetlenül ráosztott a
Teremtő. Az ápolókkal és a többi rajta segíteni igyekvő
emberekkel szemben türelmetlenül viselkedett, s min-
denféle szitokkal halmozta el őket. A hozzá közel állók
– kibírhatatlan magatartása ellenére – kérték őt, hogy
gyónja meg bűneit, de a haldokló úgy tett, mintha meg
sem hallotta volna az érte aggódó emberek kérését.
Végül két hét múlva váratlanul mégis meggyónt, s fel-
vette a betegek kenetét, mi több, rendezte kapcsolatait
családtagjaival és a körülötte lévő ápolókkal is. Nos, ez

az ember sem gyógyult meg, de a szentség felvételét
követően többé nem szitkozódott, megnyugodott, meg-
békélt helyzetével, s türelemmel viselte szenvedéseit a
halál felé vezető úton. 

Az előbbi két történettel azt kívántam szemléltetni és
megértetni, hogy a betegek szentsége nem pusztán egy
kötelező „formaság”, amelyet minden vallásos vagy nem
vallásos embernek egy bizonyos élethelyzetében – be-
tegsége vagy halála előtt – fel kell vennie. A betegek
szentsége a bűnbocsánat szentségéhez hasonlóan a
megtisztulást, a megbocsátást hordozza magában, amely
egyfajta kegyelmi állapot. Ez az a valami, ami gyógyító
erővel is bírhat, illetve enyhíthet a szenvedéseinken. Se
szeri, se száma a hasonló eseteknek vagy a már-már
feledésbe merülő, csodás gyógyulásoknak, amik mind-
mind Jézus szeretetének bizonyítékát próbálják racio-
nális gondolkodásunk és hitetlenkedéseink ellenére
tudatosítani bennünk. A tudomány, amely napjainkban
is folyamatos megújulásokon és fejlődésen megy keresz-
tül, gyakran megoldhatatlan problémák, helyzetek elé
állítja a szakembereket. A hit erejének, Isten szerete-
tének ekkor is, ahogy mindennapjainkban is nélkü-
lözhetetlen szerep kell, hogy jusson, mert csak ezáltal
érthetjük meg, és tudjuk elfogadni a megmagyarázha-
tatlan, józan ésszel felfoghatatlannak tűnő dolgokat. 

A szombathelyi Markusovszky Kórház kápolnája
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Erõt adó hit, remény, szeretet
Fekete Árpád, H. Pezenhófer Brigitta

Fekete Árpád Szombathelyen él feleségével és két
nagykorú gyermekével. A Vas megyei Szakosított
Szociális Intézet igazgatójaként dolgozik nap mint
nap. Az oladi Fatimai Szűzanya Szeplőtelen Szíve
Tiszteletére és Boldog Batthyány-Strattmann Lász-
ló emlékére épült templomban is aktív: a képvise-
lőtestület egyik tagja. Arra kértük, hogy ossza meg
gondolatait a Martinus olvasóival: miként látja
keresztény szemmel a mozgáskorlátozott létet.

A szombathelyi kórházból való hazamenetel után –
50 évvel ezelőtt – egy Vas megyei falucskában,

Kenézben éltem születési rendellenességgel, nyitott hát-
gerincsérvvel, bice-bócaként. Szüleim gyógyíttató pró-
bálkozásai ellenére maradtam, aki voltam, lettem, aki
vagyok, vagyis mozgásfogyatékossággal élő ember. Ha-
sonló korú sorstársaimra tekintve csodálatos érzés, hogy
az emberi értékek sokaságát felsorakoztató létük meg-
tartásáról nem kellett vívódnia – az orvostudomány
akkori állása szerint – a szülőknek. Születés és elfogadás.
Hittek bennem és én is hiszek...

Gyermekkoromban a falu a maga adottságaival nem
jelentett jövőképet egy fogyatékossággal élő gyer-
meknek. Szüleim gyors felismerését tettek követték, s
így az általános iskolai tanulmányaimat már Szombat-
helyen kezdtem. Számomra nem jelentett nagy kihívást
a korai integráció, a másság elfogadtatása. Szüleim gon-
doskodásának köszönhetően a hasonló korú társaimmal
együtt voltam elsőáldozó, bérmálkozó. Az általános
iskolától az egyetemig a többségi társadalomban éltem,
s élek. Tudatos eszmélésem óta gondolkodom úgy, hogy

segítségére tudok lenni az embereknek. Számomra ez
nem munka, hanem igaz hivatás. 

Fiatal felnőttként kapcsolódtam be a fogyatékossággal
élő emberek érdekérvényesítő mozgalmába. Megtapasz-
taltam, hogy nehéz élethelyzetekben kapaszkodót jelent
az ember számára a hite. Hívő emberként nem fogad-
tam el az akkori MSZMP tagsági hívását, amely nem
maradt következmény nélkül. Azonban részt vettem a
Székesegyházban több éven át bemutatott, a környező
megyékre is kiterjedő rokkantak miséjének szervezé-
sében. Munkálkodtam a Főplébánia Karitász csoport-
jában is. Egyik kezdeményezője voltam gyermekkorom
színhelyén (Pick telepen) – ahol a szüleim jelenleg is lak-
nak – a központi helyen álló kőkereszt felújításának. A
szentély, a lakóterület szívét jelentő feszület a téli idő-
szakban az Isten házát jelentette számomra, mivel
mozgáskorlátozottságom miatt sokszor nehéz volt eljut-
nom a templomba. Életem csodálatos élménye volt a
Szentatya szombathelyi látogatása, amikor a nála ál-
dozók közösségébe tartozhattam az édesapámmal
együtt. 

Hittem és hiszek... Hiszek a családomban, hiszek a
keresztény emberek összefogásából adódó megsok-
szorozó erőben, ugyanis szentségi, vegyes házasságban
élek. Feleségem hitvallását gyakorló, evangélikus fele-
kezetű. Kisebbik leányom jelenleg diakóniai ismereteket
tanul Németországban. 

Hittem édesapám csodálatos gyógyulásában, akinek
22 évvel ezelőtt állapították meg inoperábilis
tüdődaganatát. Hiszek a megalkuvás nélküli feladatvál-
lalásban. Nem törekedtem soha a rokkantosítás
irányába, bár tudom ezzel anyagi értelemben (is) kárt
okoztam és okozok a családomnak. Így ötvenévesen az
ember mozgása, közlekedése egyre nehezebbé válik.

Társadalmunkban az épített
akadályok sokasága teszi fo-
gyatékossá a hátrányos
helyzetű embere-ket. Öröm
számomra, hogy az új oladi
templom – amelynek
közösségében élek – akadály-
mentes, önerőből, ke-
rekesszékkel is
megközelíthe-tő, jól be-
járható épület. 

Eddigi földi életutam zász-
lajára leginkább a hit, re-
mény, szeretet eligazodási
pontokat tudom kiírni. Pál
apostollal együtt vallom:
„Addig megmarad a hit, a remény

és a szeretet, ez a három, de kö-
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Csúcs és Forrás
Tanítás, hitvallás és fohászkodás
Kürnyek Róbert

A szentírási szakaszok felolvasása után a homília
következik, vagyis a szentbeszéd, amelyet kizáró-

lag püspök, pap és diakónus mondhat. Egyházunk tehát
az egyházi rend szentségének valamelyik fokozatához
köti eme funkció betöltését. Könnyen érthető ez, ha
visszaemlékezünk a zsinati dokumentum 7. pontjára,
amely szerint maga Krisztus szól övéihez a felszentelt
szolga személyén keresztül. 

A homília elsődleges célja, hogy a szentírási szaka-
szok értelmezését adja a hívő közösség számára, hogy
a több ezer éve lejegyzett tanítás aktualitása mindenki
számára nyilvánvalóvá váljék. De ugyanígy a hit misz-
tériumait és a keresztény élet törvényeit is kifejti az
ünneplő közösség számára. (SC 52)

Vasárnapokon és főünnepeken a homíliát a Hitvallás
követi, amely az olvasmányokban és a homíliában hal-
lott isteni szóra adott válaszként felidézi a hívők
szívében hitünk igazságait és annak gazdagságát. A ka-
tolikus hit ezen összefoglalása felkészíti az ünneplő
közösséget az Eucharisztia titkának ünneplésére, amely
hitünk egyik legnagyobb misztériumaként az élő hit
alázatát kéri az egyes hívőtől. 

Az ige liturgiáját az egyetemes könyörgések, vagy más
néven a hívek könyörgési zárják. Ezekben maga a hívő
közösség fohászkodik a Teremtőhöz azokban az ügyek-
ben, amely a közösség tagjai számára fontosak. Így pl.
Egyházunk vezetőiért és a lelkipásztorokért, a közhatal-
mat gyakorló vezetőkért és a közjóért, a különféle szük-
séget szenvedőkért, végül pedig a meghaltakért. E
könyörgések között helyet kaphatnak a helyi közösség
sajátos imaszándékai, amelyhez minden jelenlévő hívő
csatlakozni tud. Az egyetemes könyörgéseket a Mise-
könyvben meghatározott alkalmakon és szempontok
szerint szabadon össze lehet állítani.
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Nyílt nap lesz  február 27-én 9.30 órai kezdettel a Győri Papnevelő Intézetben, amelynek keretében 
lehetőség nyílik arra, hogy a Szeminárium élete és a papi hivatás iránt érdeklődő fiatalok találkozhassanak

Püspök atyával, itt végzett atyákkal, és személyesen ismerhessék meg a kispapok életét. A nyílt nap keretét a
püspöki szentmise és a Papság évének jegyében közösen elvégzett szentségimádás és elmélkedés adja. 

Előzetes jelentkezést kérünk Dr. Németh Gábor prefektus úrnál február 19-ig az 
iphofen@freemail.hu e-mail címen vagy a 96/313-055-ös telefonszámon.

Martinus zarándoklat Pio atyához
A Martinus Kiadó zarándoklatot szervez Olaszországba 2010. július 19-24. között. 

A zarándoklat során a következő helyeket keressük fel: Assisi, Loreto, Lanciano, San Giovanni 
Rotondo, Monte San Angelo, Foggia, Pietrelcina, San Marino és Padova. 

Az utazás légkondicionált, WC-vel ellátott autóbusszal történik. Elhelyezést Assisiben 2*-os, 
San Giovanni Rotondóban 3*-os szálláshelyen, félpanziós ellátással (reggeli és vacsora) és kétágyas, 

pótágyazható szobákban biztosítunk. 

A részvételi díj 96.000 Ft + utasbiztosítás 2.100 Ft (40.000 Ft előleg befizetése szükséges). 
Az összeg tartalmazza az autóbuszköltséget, a 2 gépkocsivezető napidíját, az 5 éjszakai szállás és 

ellátás árát, a lelki vezetést, valamint a 2,5%  útlemondási biztosítást. 

Jelentkezni és érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
e-mail: info@martinuskiado.hu, telefon: 94/513-191. 

Személyesen Szombathelyen a Martinus Kiadónál (Berzsenyi Dániel tér 3.), 
Zalaegerszegen a Best Holiday utazási irodában (Göcseji u. 23-25.). 

Felszállási lehetőséget Szombathelyen és Zalaegerszegen is biztosítunk a résztvevőknek.

Jelentkezési határidő: 2010. április 23.     Részletes program: www.martinus.hu
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Nekem jónak kell lennem
Salamon Viktória

N
ekem jónak kell lennem. Hányszor felvetődik benned a kérdés: miért pont
nekem? Miért én legyek jó, becsületes, tisztelettudó, udvarias, őszinte, amikor

más sem az. Miért én adjam le a megtalált mobilt, miért én rakom fel a legtöbb széket
az osztályban, miért nem tudom lazán venni a dolgokat... Azért, mert így lettél
nevelve: a család, a hit, a könyveid, az iskola által. Ne reménykedj, hogy majd elmúlik...
Ez már így marad! Még akkor is, ha osztályod egy része nagyhangú és szeretetlen, te
sosem fogsz közéjük tartozni. Nem hagy az erkölcsi iránytűd, az Isten hangja benned:
a lelkiismereted. És megnyugodhatsz, az emberek többsége igenis jó vagy legalábbis
jó akar lenni és sokkal kevesebb köztük a gonosz és a becstelen.

Te mit tennél?
1. A matematikatanár beküld a tanáriba az ott felejtett köny-
véért. A tanáriban senki sincs. Odamész a tanárod asztalához,
és meglátod az asztalon a másnapra szánt témazáró dolgozat
példáit.

a. nem nézném meg a példákat
b. gyorsan lemásolnám a feladatokat
c. próbálnám megjegyezni magamnak a feladatokat

2. Az osztályfőnök pénzt szed a kirándulásra. A barátod ezressel
fizet, és a tanár véletlenül ötezresből ad neki vissza. A barátod
elárulja neked, hogy mi történt, és megkér, hegy ne szólj erről
senkinek.

a. nem szólok senkinek
b. azt mondom a barátomnak, hogy vissza kell adnia pénzt az 

osztályfőnöknek

3. Az iskolához közeli boltból értékes dolgokat loptak el. Te
tudod, hogy melyik osztálytársatok vett részt a lopásban, mert
szemtanúja voltál a dolognak. A rendőrség nyomozni kezd, és a
szálak a ti osztályotokba vezetnek. Az egyik rendőr bemegy hoz-
zátok, és megkérdezi, tudjátok-e ki volt a tolvaj.

a. elárulom az osztálytársamat
b. nem szólok semmit

Jelképek – A keresztvetés
Romano Guardini nyomán

U
gye szépen veted a keresztet? Nyugodtan, megadva a módját: a homlokodtól a melledig, az egyik válladtól
a másikig. Megérezted-e, miként fogja át egész lényedet! Szedd össze magad egészen: minden gondolatodat

és egész önmagadat foglald bele ebbe az egy jelbe, miközben a keresztet formálod testeden. Akkor majd megta-
pasztalod, hogy az egészen átölel téged. Összefog, fölavat, megszentel. 

De hogyan lehet ez? Úgy, hogy a kereszt mindenünk, a kereszt megváltásunk jele. A kereszten váltott meg min-
den embert a mi Urunk. A kereszt által szenteli meg az embert. Imádság előtt azért vetünk keresztet, hogy elren-
dezzen és összefogjon minket. Imádság után pedig azért, hogy megmaradjon bennünk Isten ajándéka.

Gondolj erre, valahányszor keresztet vetsz. Ez a legszentebb jel. Éppen ezért vesd szépen, nyugodtan, teljes
nagyságában és arra gondolva, amit cselekszel.
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„Amikor apukám azt mondja, hogy gyere
csak ide, kisfiam, beszélni akarok veled,
akkor már biztos, hogy baj van. Mert ha

nincs baj, akkor nem mondja, hogy beszélni
akar velem, hanem mindjárt beszél.”

(Janikovszky Éva)



Elgondolkodtató történet

E
gyszer egy jól kereső apa úgy döntött, elviszi
vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmu-

tassa neki, milyen szegény emberek is vannak, és hogy
a gyermek meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt,
hogy milyen szerencsés családban él. Egy egyszerű fa-
lusi család házában szálltak meg, ahol egy napot és egy
éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén tartottak,
az apa megkérdezte fiát:

– Nos, mit gondolsz erről az útról?
– Nagyon jó volt apa!
– Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és sze-

génységben élnek?
– Igen.
– És mit láttál meg mindebből?
– Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. 

Nekünk egy medencénk van otthon, ők meg egy tó 
partján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el 
fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A mi 
udvarunk a kerítésig tart, az övéké addig, amíg a 
szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük 

beszélgetni egymással, és hogy boldog családként 
élnek. Te és anyu viszont egész nap dolgoztok, és 
alig látlak titeket.

Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire
a kisfiú hozzátette:

– Köszönöm apa, hogy megmutattad, milyen gazda-
gok is lehetnénk.
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Generációk együttélése
Marx Gyula és Erzsi

M
i szól mellette, és mi ellene? Őszinte gondolatok
a különböző generációk együttéléséről. Az

anyósviccek nagy száma alighanem azt jelzi, hogy a
különböző generációk együttélése általában nem zök-
kenőmentes. Másrészről gyakran hallhatjuk, milyen jó,
hogy a nagymama vigyáz a beteg unokára, így nem
kerül veszélybe a szülők munkahelye, szabadsága.  Szó-
val nemcsak gondok, hanem számottevő előny is szár-
mazik a közös fedélből. Kétségtelen, hogy mára a régi
időkben természetesnek gondolt többgenerációs csa-
ládmodell felbomlott, de mindenki ismer ma is ilyen
családokat, lát jó és rossz példákat egyaránt.

Hadd foglaljuk össze röviden azokat az általános
szempontokat, amelyekről házassági tanácsadás során
gyakran tárgyalunk. A kapcsolatot mindjárt az elején
könnyű elrontani, a fiatalok házasságkötésének idősza-
ka nagyon fontos a továbbiak szempontjából. Azt
ajánljuk, hogy a házasságkötés után legalább egy-két
évig lakjanak külön a fiatalok, alakítsák ki saját háztartá-
sukat, életvitelüket, szokásaikat. Inkább viseljük el addig
akár egy albérlet költségeit, mint hogy felesleges konf-
liktusokat vállaljunk! Összeköltözés után is szerencsés-
nek tartjuk, ha mindenki saját háztartást vezet. A
legjobban az egy házban (egy lépcsőházban) élünk, de
külön lakunk modell működik, így tudják a fiatalok és 

idősebbek egymást segíteni, eltölthetik az időt is együtt,
de ha éppen arra van igény, be tudják csukni az ajtót
maguk mögött. E módszer biztosítja, hogy a több gene-
rációs együttlakásnak szinte csak az előnyeit élvezzük a
hátrányok nélkül. 

Ha egy konfliktus már kialakult, e téren is érvényesek
az általános kezelési szabályok. Gondold végig a hely-
zetet a másik fél oldaláról, így könnyebben megérted,
mi okozta a bajt! A megoldást azonban mindig magad-
dal kezdd! Még soha emberek közötti nézeteltérés meg
nem oldódott azzal, hogy mindkét fél felsorolta, miben
változtasson a másik. Néha elég egy csepp kreativitás,
apró figyelmesség, s a veszekedés elkerülhető, a nézet-
eltérés orvosolható, de ezt mindenki csak a maga részé-
ről kínálhatja fel, a másik félből ki nem kényszerítheti.
Soha ne hozzuk házastársunkat abba a helyzetbe, hogy
neki kelljen igazságot osztania a szülők és a házastárs
vitájában! A türelem, a kitartó szeretet és az egymásért
végzett ima mindig megtermi a gyümölcsét. Ha nem
azonnal, akkor akár évek múlva. 

Végül mindenkinek azt ajánljuk, hogy gondoljon arra,
a gyermeknevelés nem szép szavak és jó tanácsok ál-
landó ismételgetése, hanem személyes példamutatás. A
szülők és nagyszülők egymás közti kapcsolatának
példája előre vetíti, milyen lesz a most fiatal szülők kap-
csolata a felnőtt gyerekeikkel, s még évtizedek múltán
is hathat a családi minta a következő generációk életé-
ben. Nagy tehát a felelősségünk!
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Farsangi fánk Berlinbõl – Berliner Krapfen
Hozzávalók a kelt tésztához: 

500 g búzaliszt, ½ kocka élesztő, 125 ml langyos tej, 2 cl rum, 2 db tojás (vagy 2 db tojássárgája + kevés tej), 100

g kristálycukor,  50 g zsír vagy margarin, 1 db citrom reszelt héja, 1 teáskanál vaníliakivonat, 1 csipet só

Hozzávalók az elkészítéshez:

olaj,  eper-, szilva-, barack-, narancs-, ribizlilekvár, porcukor

A langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt. Egy nagy keverőtálba tesszük a lisztet, beledolgozzuk az összes hozzá-

valót. Nem kell sokáig, csak amíg egy ruganyos tésztát nem kapunk. Ha száraz, kevés tejet bele kell dolgozni, ha

túl lágy lenne, akkor lisztet. Nehéz elsőre eltalálni a helyes arányt, ez függ a liszt minőségétől, a tojások nagyságától.

A tésztát ekkor kelesztjük egy órán keresztül.

Ha kész van, a tésztát 1 cm vastagra kinyújtjuk – elég csak kézzel széthúzogatni, nem kell itt precíz munka – és

egy szaggatóval vagy pohárral fánkokat szaggatunk ki belőle. Szebb lesz, ha kézzel kisebb labdákat formázunk.

Lisztezett felületre tesszük a kész fánkokat és tovább kelesztjük őket. Egy nagyobb serpenyőben felforrósítjuk az

olajat. Két lapát segítségével egyenként körbe

beletesszük a fánkokat. Ekkor le lehet fedni

egy kicsit a tetejét, majd átforgatni a fánkokat

a másik oldalra. Egy ilyen sorozat 5 perc alatt

készen van, a másik oldal sütésénél már nem

kell lefedni. Egy tányérra konyhatörlőt te-

szünk, és arra szedjük ki az elkészült finomsá-

gokat. Sütve töltjük meg lekvárral. Ehhez egy

hurkapálcával lyukat fúrunk bele, habzsákba

vagy habkinyomóba töltjük a simára elkevert

lekvárt, és belenyomunk ízlés szerint vala-

mennyit. Jó étvágyat!
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Felfordult világ – Egy farsang az Alföldön (részlet)
Jókai Mór

N
éhány évvel ezelőtt, vízkereszt napján reggel, négy Szatmár megyei  fi-

atalember összeszólalkozott bizonyos nemes versenyzésre. A verseny

feladata ebből állott: farsang első napján elkezdeni Szinérváralján a táncot;

abban kivilágos-kivirradtig helytállani; – akkor felülni a csöngős szánra, áthaj-

tani Szamostelekre, ott is táncban virradni meg, s reggel ismét

menni tovább Aranyosmeggyesre, ott is folytatni a dáridót,

azzal megint egy faluval odább, fel Ugocsának, Beregnek,

Zemplénnek, onnan lekerülni Szabolcsnak, Biharnak, végigvi-

gadni mind a hat vármegyét egy csepp kipihenés nélkül.

A verseny szabályai voltak ezek: egy ismerős házat el nem

kerülni, ahova a négy közül valamelyik betérni óhajt, egy tán-

cot sem hagyni kezdeni másnak, s nem végezni előbb, mint

más. Minden tósztot elfogadni, s soha egy csepp bort nem

hagyni a pohárban. Egész farsangon át nem alunni ágyban,

hanem csak a szánban fekve, amíg egyik falutól a másikig

utaznak; – és végre előfordulható kalandoknál, mint például

párbajok, szerelmi cselszövények dolgában, fidéliter egymás

segítségére lenni; hasonló eseményeknek is igen gyorsan kell-

vén végrehajtatniok, miután egy faluban egy napnál tovább

időzni nem szabad.

Farsangi bólé
Hozzávalók:

1 üveg pezsgő, 1 üveg édes fehér-

bor, ananászkonzerv (darabolt),

mandarin, narancs, kivi, alma

Elkészítés: 

A pezsgőt, a fehérbort egy nagy

üvegtálba öntjük, majd hozzáadjuk

a levétől lecsöpögtetett darabolt

ananászkonzervet, mandarint, na-

rancsot, kedvünk szerint bármi-

lyen gyümölcsöt. Jól lehűtjük, és

pezsgős poharakban kínáljuk.
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Könyvajánló – A tõke
Dr. Marx Gyula (fordító), idézet a könyv fülszövegébõl 

R
einhard Marx münchen-freisingi érsek úrnak 2008 advent elején jelent meg

A tőke címmel (és Védőbeszéd az emberért alcímmel) a jelenlegi gazdasági és

társadalmi világválsággal kapcsolatos írása. A mű a Szent István Társulat jóvol-

tából a tavalyi év adventjére magyar nyelven is megjelent. A szakszerű és érdekes

fejtegetések, valamint javaslatok így a keresztény társadalmi tanítás iránt érdeklődő

olvasóink számára is elérhetővé váltak. A könyvet ajánlom minden, témánk iránt

érdeklődő olvasónak, elsősorban a magyar politikai életben tevékenykedő honfi-

társainknak.

Egyház és politika – feszültségekkel teli kérdéskör! Jó egyáltalán, ha egy püspök

gazdasági és politikai kérdésekben is megnyilatkozik? Illetékes lehet-e ezen a

területen? Reinhard Marx, a kötet szerzője könyvében mindezen kérdésekre határozott igennel felel. A Katolikus

Egyház társadalmi tanítása éles ellentétben áll Karl Marx tanaival, és olyan társadalometikai üzenetet hordoz,

amely végső soron magából az evangéliumból fakad. Az érsek tudatosan és kifejezetten épít a Karl Marx és saját

személye között húzódó párhuzamokra és elismeri, hogy névrokonát a szovjet kommunizmus összeomlása után

túl hamar eltemette a nyugati közvélemény, ráadásul a napjainkban tapasztalható gazdasági és pénzpiaci krízis

mintha az ő nézeteit igazolná. Mindez azonban csak látszólagos. A főpásztor könyvében hangsúlyozza, hogy

igazságosság, szolidaritás és emberiesség nélkül a kapitalizmusnak sem erkölcse, sem pedig jövője nem lehet. A

Katolikus Egyház társadalmi tanítása szilárd alapot szolgáltathat egy emberséges gazdasági rend felépítéséhez,

bár a kötet nem tartalmaz kész megoldásokat, mégis iránytűként szolgálhat a kapitalizmus jövőjéről szóló vitában,

amelyet társadalmi szinten minél hamarabb el kell kezdeni. 

Reinhard Marx: A tőke – Védőbeszéd az emberért / Szent István Társulat / Budapest / 2009 / 272 oldal / 2650 Ft

Fókuszban - programok, események

február 17. (szerda)

6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Fatimai Szűza-

nya Szeplőtelen Szíve tiszteletére és Boldog Batthyány-

Strattmann László emlékére épült templom - Olad)

február 19. (péntek)

6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szent Erzsébet-

templom - Ferences)

február 20. (szombat)

9 óra Lenti Esperesi Kerületi Ifjúsági Találkozó (Cseszt-

reg)

február 24. (szerda)

6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Segítő Szűz

Mária-templom - Újperint)

február 26. (péntek)

6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szent Kereszt-

templom - Kálvária)

március 3. (szerda)

6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szent György-

templom - Herény)

március 5. (péntek)

6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szent Márton-

templom)

március 5-7. (péntek-vasárnap)

Nagyböjti lelkigyakorlat (Szombathely, Martineum FA)

március 6. (szombat)

9 óra Kőszegi Esperesi Kerületi Ifjúsági Találkozó (Szom-

bathely-Herény)

március 10. (szerda)

6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Jézus Szíve-

templom - Szőllős)

március 11. (csütörtök)

19 óra Szentségimádás papokért és papi hivatásokért

(Szombathely, Székesegyház)

március 12. (péntek)

6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szent Norbert-

templom)

március 12-14. (péntek-vasárnap)

Nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat (Szombathely, Martineum

FA)

Az építkezésen a főnök már 10 perce 

figyeli az egyik munkást.

– Te, Pisti mit keresel?

– Egy fél méter átmérőjű és kb. 

fél méter magas betondarabot.

Erre 20 munkás kezdi el keresni.

Fél órát keresgélnek, mire Pisti megszólal:

– Na, mindegy! Hagyjátok fiúk, majd leülök erre a ge-

rendára.




