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Elhunyt P. Tóth István verbita atya
P. Tóth Zoltán SVD

F ájdalommal ért bennünket P. Tóth István hirtelen halála. Rendtestvérünk
január 19-én hajnalban adta vissza lelkét Teremtőjének a szombathelyi kór-

házban, miután január 15-én egy esést követően súlyos fejsérülést szenvedett,
majd a mentőben eszméletét vesztette és már nem tért magához.

P. Tóth István Fertőszéplakon született 1928. április 28-án. 1940-től a kőszegi
missziósház növendéke, 1944-ben kezdte meg a novíciátust, 1946. december 8-
án tett első fogadalmat.

1949-ben átszökött Ausztriába, de két társával együtt a zónahatáron igazoltat-
ták, letartóztatták, végül visszahozták őket a magyar határra. Először Sopronba,
az ÁVH fogdájába, majd a szombathelyi börtönbe került.

Szabadulása után a szemináriumban folytatta tanulmányait. 1952-ben tett örök fogadalmat, s szentelték pappá.
Lentiben káplán, később Reszneken plébános-helyettes. 1955-ben átszökött Ausztriába, és jelentkezett missziós
szolgálatra a Szent Gábriel Missziósházba.

1956 nyarán kapta meg missziós kinevezését Pápua Új-Guineába, ahová 1958-ban érkezett meg. Laeban és
Alexishafenben kapott bevezetést passionista és verbita atyáktól. 

1958. augusztus 14-én kezdte meg a munkát a Sepik-folyó felső vidékén élő Kwoma nép között, Ambunti
faluban. 1973-tól 1979-ig a Vokeo szigetet és környékét látta el lelkipásztorilag és gazdaságilag, MV Gabriel hajó-
jával. Kiváló érzékkel működött együtt a bennszülött papokkal. 2000-ben tért haza. 

A kőszegi Szent Imre Missziósházban lakott, de 2004 decemberétől haláláig Vasasszonyfán és környékén mű-
ködött megbecsült kisegítő lelkészként. Bár a halál hirtelen érte őt, de nem készületlenül. „Nem tudom, ezt az évet

végig szolgálom-e veled?” – mondta plébánosának. Készült a nagy találkozásra, adja meg hát számára az örök bol-
dogságot a Mindenható, akit egész életében szolgált!
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Krisztusban Kedves Testvérek!

Nagy örömmel tudatom a Szombathelyi Egyházme-
gye híveivel, hogy 2010. március 5-én Dr. Konkoly
István püspök atya, Egyházmegyénk nyugalmazott püs-
pöke, 80. születésnapját ünnepli. Ezen alkalomból sze-
retnénk őt köszönteni, osztozva az ő örömében és
hálaadásában. Isten hosszú élettel ajándékozta meg őt,
amely már önmagában hálát ébreszt mindnyájunk szívé-
ben. Előbb papként szolgált, majd 19 éven át, mint püs-
pök vezette az Egyházmegyét, volt a papoknak és a
hívőknek gondos atyja és pásztora. Szinte lehetetlen,
nem is próbálkozunk vele, hogy számba vegyük mind-
azt a sok munkát, amit Isten népének szolgálatában vég-
zett. 

De ilyen gazdag életút láttán mégis spontán ébred
bennünk a kérdés, vajon honnan volt ehhez testi, szel-
lemi és lelki ereje? Sirák fiának könyvéből kaphatunk vá-
laszt, aki azt írja, hogy „az Úrnak félelme üdíti a szívet,
ujjongó örömöt ad s hosszú életet” (Sir 1,12). Vagyis aki Isten-
ben hisz és Isten szeretetében él, annak szíve mindig
vidám, reményteli, és évei megsokasodnak. István püs-
pök atya a családban kapott vallásos nevelés által
részesült a hit ajándékában, amely egész életét megha-
tározta. Ez abban is megmutatkozott, hogy a gondviselő
Isten azzal a hivatással ajándékozta meg őt, hogy mások
számára legyen a hit tanúságtevője, és legyen mások
hitének ébresztgetője, gondozója. Tette ezt mindig nagy
teológiai tudással, elkötelezettséggel, hűséggel, áldozat-

készséggel és szeretettel. Ajándék volt ez neki, de a
híveknek is, akikhez a Jópásztor küldte őt. A Szentatya,
XVI. Benedek pápa mondta, hogy minden papi élet
ajándék az Egyháznak, és az egész emberiségnek is. A
pap sohasem tudhatja, igehirdetése, a lelkek szolgálata
hol hozza meg gyümölcsét. Éppen ezért nem érezzük
túlzásnak a Szentatya szavait, hiszen a krisztusi hitből
és szeretetből fakadó cselekedetek kétség kívül szebbé,
jobbá teszik a világot.

Most, amikor megköszönjük Istennek ezt a fárad-
hatatlan papi és püspöki életet, megköszönjük a Püspök
atyának is, hogy sohasem vonakodott életét önfeláldozó
módon Isten ügyének, az Egyház szolgálatába állítani,
és ma is derűs lélekkel, másokat is erősítő hittel és re-
ménnyel jár közöttünk. Isten tartsa meg őt még számos
éven át jó egészségben, lelki és szellemi frissességben.
Az ő Istennek szentelt életpéldája pedig legyen bátorítás
azoknak a fiatalembereknek, akik a papi hivatás vágyát
érzik felsejleni a szívükben!

Köszöntõ 
Dr. Konkoly István püspök úr 80. születésnapjára
Dr. Veres András megyéspüspök

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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2012-ben jön el a világ vége?
Horváth István Sándor

N
éhány hónappal ezelőtt a fiatalok lelkesen mesél-
ték, hogy nagyszerű filmet láttak a moziban a

világ végéről, amely 2012. december 21-én fog bekövet-
kezni (2012 – Ha eljő a világvége). Az amerikai film-
alkotás nem rémisztette meg túlságosan a magyar
fiatalokat, s egyikük sem hitte el, hogy tényleg elpusztul
az egész világ a megjelölt napon. Aztán megkérdezték,
hogy papként kíváncsi vagyok-e rá, mármint a filmre és
nem az igazira. Azt válaszoltam, hogy majd 2013 január-
jában talán megnézem, s ebből világosan megértették,
hogy az ilyenfajta jóslatokban egyáltalán nem hiszek.

Jelen írás kedvéért a film két perces előzetesét néztem
meg csupán az interneten. Ezt az ajánlatot kaptam: „A

maják megjövendölték. A tudomány igazolta. A Biblia is megír-

ta. Mi mégsem hittük el. Pedig igaz. De most eljött a világ vége.”

A rémisztő hangzású mondatok egyáltalán nem rémisz-
tettek meg. Alig múlik el esztendő, hogy az amerikai
filmgyárak valamelyike ne készítene legalább egy ha-
sonló alkotást, aminek következtében bárki hozzá-
szokhatott a gondolathoz, hogy hamarosan megsemmi-
sül a föld és emberi világunk. Egyszer a föld mélyéről
tör elő, máskor a világűrből érkezik a fenyegető veszély,
amely olyan folyamatokat indít el, amelyek bolygónk
pusztulásához vezetnek. Az ilyen filmek a vallásos em-
bereket is megcélozzák, hiszen szinte kivétel nélkül

megjelenik bennük valamiféle bibliai vonatkozás. S nem
kell tagadnunk: a Szentírásban valóban találhatók olyan
kijelentések, amelyek a világ végéről, a nagy ítéletről, il-
letve Jézus újbóli eljöveteléről szólnak.

A végső időkben bekövetkező rendkívüli égi jelensé-
gekről Márk evangéliumában például ezt olvashatjuk: „a

nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak

az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek” (Mk

13,24-25). A rendkívüli jeleket követően megjelenik az
Emberfia, Jézus Krisztus, aki elküldi angyalait, hogy
összegyűjtsék a választottakat. Mit gondoljunk tehát a
világ végéről mi, hívő emberek?

A világ vége egyszer minden bizonnyal bekövetkezik,
arról azonban nincs biztos tudásunk, hogy ez mikor fog
megtörténni. Semmilyen alapja nincs azoknak az
elképzeléseknek, tudományosnak tűnő elméleteknek
vagy éppen vallási indítékú híreszteléseknek, amelyek
szinte napra pontosan előre megmondják, hogy mikor
lesz vége a világnak. E tárgyban Jézus kijelentése a
döntő: „Legyetek éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem

az órát” (Mt 25,13).

Sem a napot, sem az órát – mondta Jézus. Mindezek
után egészen nevetségesnek tűnik, hogy egy, a film
népszerűsítésére készült magyar nyelvű internetes hon-
lapon elhelyeztek egy visszaszámlálót, amely nap, óra,
sőt (!) perc és másodperc pontossággal számolja vissza-
felé az időt, jelezvén, hogy mikor jő el a világ vége. Arra
már most kíváncsi vagyok, hogy mit fog mutatni egy
perccel vagy egy nappal a határidő után?

A világ végéről szóló jóslatok egyidősek az emberi-
séggel, mert minden korban akadnak olyanok, akik előre
meg akarják mondani a jövőt, s persze olyanok is, akik
ezt el is hiszik. A maja jóslatok alapján a 2012-es évre
azonban nem fognak csonka naptárat készíteni, amiről
hiányzik az utolsó 10 nap, beleértve a karácsonyt is. A
közelmúltban is többször jelezték már előre napra pon-
tosan, hogy vége lesz a világnak – gondoljunk csak a
2000. évet megelőző hisztériákra – de ezek mégsem
következtek be. Nincs tehát semmi okunk arra, hogy el-
higgyük a 2012-re vonatkozó jóslatokat.

A Szentírás tanítása szerint a végső időkben újra eljön
Jézus. De hogy mikor? Elég, ha Isten tudja. Természete-
sen nem filmbeli hősként érkezik, hogy elhárítsa a ka-
tasztrófát és megmentse a földet, de biztosan eljön az
utolsó időkben. Ő az emberiség megmentője, akin kívül
senki sem mentheti meg az embert az elveszéstől.

Amikor Jézus „nagy hatalommal és dicsőséggel eljön”,

összegyűjti választottait. A széteső világban összegyűjti
tanítványait, és a megszűnő világ helyett bevezeti őket,
elvezet minket egy új világba, az örök életbe. Jézus nem
a bolygónkat akarja megmenteni, hanem minket, em-
bereket és a mi lelkünket.
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Teklits Tamás / Martinus

Eger adott otthont az Országos Lelkipásztori Napoknak január
25-28. között. A konferencián, ahol lelkipásztorok és munkatár-
saik vettek részt, 21-en képviselték a Szombathelyi Egyházme-
gyét. Az előadások témáját a Szentatya által meghirdetett
Papság éve szolgáltatta. Január 27-én Egyházmegyénk főpász-
tora, Dr. Veres András megyéspüspök mutatott be szentmisét,
majd meghallgathattuk előadását. A közös lelki együttlétet
őszinte csoportbeszélgetések, különféle szekciós munkák és
műhelyek tették még érdekesebbé.

Iskolaelõkészítõ foglalkozás Sárváron 
Dr. Szalainé Horváth Judit / Martinus

A Szent László Katolikus Általános Iskola „Mocorgó” címmel
iskolaelőkészítő foglalkozássorozatot szervezett a nagycsopor-
tos óvodások számára. A foglalkozások lényege, hogy a tanító
nénik játékos formában irodalom, ének-zene, rajz, technika és
egyéb órákat tartanak az érdeklődő gyerekeknek. A legutóbbi
találkozón, amelyre január 29-én került sor, a tanító nénik moz-
gásos játékokkal, dalokkal, kézműves tevékenységekkel tették
még élménydúsabbá a leendő kisiskolások napját, akiket szüleik
is elkísértek. 

Lélekújító napok a cserkészeknél 
Pomeisl Mária SSS / Martinus

A Magyar Cserkészszövetség III. kerülete január 29-31. között
tartotta a lelki felfrissülésre szolgáló lélekújító napokat, hiszen
az őrsvezetőképzésnek része, hogy a vezetésre készülő cserké-
szeket lelkileg is felkészítsék a módszertani képzés előtt. Az idei
évben a téma a Papság évéhez kapcsolódva kiemelten is a hi-
vatás volt. A papi hivatásról Németh Tamás és Szár Gyula
Gergely cserkész papok beszéltek. A szerzetességről egy pre-
montrei szerzetestől és egy szociális testvértől hallhattak értékes
gondolatokat a résztvevők.

Családos közösségek találkozója Kõszegen   
Szilasiné Horváth Júlia / Martinus

A kőszegi Brenner-házban találkozott a plébánián működő
mindhárom családos közösség január 31-én. Az együttlét lehe-
tőséget adott a kapcsolatok erősítésére. Minden család a saját
közösségét mutatta be megadott szempontok alapján, majd a
beszélgetés végén egy táblán foglalták össze az így kapott in-
formációkat. A családos csoportok élete, működése sok  hason-
lóságot mutatott, a különbözőségek pedig igazán tanulságosak
voltak, sőt követendő példát is láthattunk. A közös délután
hálaadással és imádsággal záródott.
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Németh Erika SSS / Martinus

II. János Pál pápa 1997-ben tette február 2-át a Megszentelt
Élet napjává. E napon – Dr. Konkoly István nyugalmazott
püspök által teremtett hagyományt követve – idén az annun-
ciáta nővérek látták vendégül az Egyházmegye szerzeteseit és
a híveket közös imádságra és szentmisére, amelyet Dr. Veres
András megyéspüspök mutatott be. A Főpásztor szentbeszé-
dében a szerzetesség jelszerűségét hangsúlyozta: a tisztaság, sze-
génység és engedelmesség fogadalmain kívül a közösségvállalás
jelentőségéről szólt.

Lánglovagok az Egyházmegyei Könyvtárban
Horváthné Simon Katalin / Martinus

A szombathelyi tűzoltók helyszíni bejárást tartottak a Brenner
János Kollégium épületében február 2-4. között, hogy helyis-
meretet szerezzenek és felmérjék, hogy tűz esetén milyen
akadályokkal kell szembenézniük az épületben. Ezt követően
megtekintették a könyvtárat és a Herzan-különgyűjteményt. A
bibliotéka látványa teljesen lenyűgözte a tűzoltókat, mivel azt
most látták először. Tekintettel a nagy értékekre itt alaposabb
szemlét tartottak, miközben tárlatvezetéssel megismerhették a
könyvtárak történetét is.

Templomszentelési évforduló Szõlõsben
Lendli Erzsébet / Martinus

Hálaadó püspöki szentmise keretében emlékeztek meg a szom-
bathely-szőlősi egyházközség hívei és a meghívott vendégek a
Jézus Szíve-templom felszentelésének 5. évfordulójáról január
31-én. Oláh Attila egyházközségi világi elnök köszöntőjét a
szentmise követte: Dr. Veres András megyéspüspökkel és Dr.
Konkoly István nyugalmazott püspökkel koncelebrált Fekete
Szabolcs Benedek szőlősi plébános és a templomépítő Dr.
Horváth Lajos atya is. A megemlékezés méltó befejezését Lajos
atya megható visszaemlékezése adta.

Don Bosco-ünnep Szombathelyen
Brunászki Sándor / Martinus

A szalézi rend alapítójának, Bosco Szent Jánosnak 152.,
követője Boldog Rua Mihály égi születésnapjának pedig 100.
évfordulóját ünnepeltük január 31-én a Don Bosco Művelődési
Házban. Dr. Veres András megyéspüspököt, Brenner József
helynököt és a közel 150 jelenlévő vendéget Andrásfalvy János
atya köszöntötte. A vendégek eredeti fotók megtekintése köz-
ben kaptak történelmi áttekintést a szombathelyi szaléziak
életéből, de a múltidézés mellett a fiatalok szórakoztató és szín-
vonalas előadásait is élvezhette a közönség.
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Bedõcs Gyula / Martinus

A körmendi KÉSZ csoport februári 9-i előadása Dr. Stift
Zoltán Angelico „Segíteni jó” című grafikai kiállítása keretében
hangzott el a Városi Kiállítóteremben, s kapcsolódott az évi jel-
mondathoz: A hit gyümölcse a szeretet. A rendezvényt Szigeti
Lajosné Fasching Katalin, a KÉSZ elnöke nyitotta meg, majd
Zoltán atya beszélt arról, hogy napjainkban, amikor egyre nehe-
zebb megszólítani az embereket, az új evangelizációban milyen
fontos szerephez jut a kép, valamint az olyan hírközlő eszkö-
zök, mint a rádió és a televízió.

Különleges hittanóra Bálint atyával 
Tompa Viola / Martinus

A gyerekek nagy örömére Gombos Tibor Bálint, a Szent Mária
Magdolna Plébánia káplánja tett látogatást a Liszt Ferenc Tagis-
kola harmadik évfolyamának hittanóráján február 10-én. A
ráhangoló imádság után Bálint atya – Sámuel meghívásának tör-
ténetéből kiindulva – elmesélte hivatásának eseményeit, fela-
datait, nehézségeit és örömeit, majd válaszolt a tanulók kérdé-
seire. Mély benyomást tett a gyerekere Bálint atya kedvessége,
vidámsága. Az óra közös hálaadó imádsággal, s egy következő
találkozó reményében zárult. 

Találkozás Püspök atyával Kõszegen   
Kakucs Adél Petra OP  / Martinus

A szokásostól eltérően alakult a kőszegi Árpád-házi Szent Mar-
git Óvoda és Általános Iskola tantestületének délutánja február
11-én. Az iskola oratóriumába vártuk Püspök atyát, aki az erős
havazás ellenére is pontosan érkezett, s a tőle megszokott
derűvel beszélt a keresztény örömről és annak forrásáról. Ér-
deklődve hallgatta a pedagógusok hozzászólásait a témához
kapcsolódó élményeikről, majd válaszolt kérdéseikre. Minden
igazi találkozás öröm, amely megerősít és újabb lendületet ad.
Ezt éltük meg ez alkalommal is.

Hivatásgondozó lelkigyakorlat
Déri Péter / Martinus

A Papság évében különösen is fontos, hogy munkálkodjunk a
hivatások ügyében. Ez a nemes cél vezette az Egyházmegyei
Hivatásgondozó Bizottság vezetőjét, Császár István atyát is, aki
Starostka Szaniszló SDS szalvator rendi atyát kérte fel a február
13-14. között megrendezésre került lelkigyakorlat vezetésére,
amelynek a szombathelyi Brenner János Kollégium adott
helyet. Szaniszló atya a 13 lelkes fiatalnak legszentebb imádsá-
gunk, a Miatyánk alapján igyekezett elmagyarázni a helyes
Atya/apa–fiú kapcsolatot. 
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Jelentkezési lehetőség a Szombathelyi Katekéta és Lelkipásztori
Munkatárs alap,- valamint hittanár-nevelőtanár 

mesterképzésre. 
A szakot azok számára ajánljuk, akik teológiai és valláspeda-
gógiai ismeretekben szeretnének elmélyülni, illetve hivatást

éreznek a katolikus keresztény gyermekek és az ifjúság neve-
lésére, iskolai hitoktatásra és a plébániai közösségben történő

keresztény életbe való bevezetésre (püspöki engedéllyel).

Jelentkezni az alábbi címen lehet:
9700 Szombathely, Szily János u. 3.

Telefon/Fax: 94/319-151, 30/428-7688
E-mail: kyrie@t-online.hu (hétfőtől péntekig, 10-16 óráig)

*   *   *

A Szombathelyi Egyházmegyei Kántorképző Tanfolyam felvételt
hirdet a 2010/2011-es tanévre. Szeretettel várjuk azokat a 

12 és 45 év közötti muzikális, - jó zenei hallással, 
jó ritmusérzékkel, zongora és orgona előképzettséggel 

rendelkező hallgatókat, illetve férfiakat és nőket, 
akik hivatást éreznek a szent zene szolgálatára.

Az elméleti előadásokat félévente 7 alkalommal, szombaton-
ként tartjuk. A gyakorlati orgonaórák az illetékes tanárral 

történő személyes megbeszélés alapján lesznek. 
A képzési idő 4 év.

Jelentkezni az alábbi címen lehet :
Egyházmegyei Kántorképző Tanfolyam 
9700 Szombathely, Szily János u. 3., 

Telefon/Fax: 94/319-151 (hétfőtől péntekig, 10-16 óráig)

Ugyanezen a címen igényelhető jelentkezési lap és felvételi 
tájékoztató is. A kitöltött jelentkezési laphoz mellékelni kell a

plébánosi ajánlást és egy kézzel írott rövid életrajzot is.

Válasszunk? Kit?
Dr. Veres András megyéspüspök

A
felnőtt ember gyakran kerül választás elé. Vannak,
akiknek naponta kell súlyos döntéseket hozni. Kü-

lönösen nehéz ez olyan helyzetekben, amikor dönté-
sünknek mások életére is kiható következményei
vannak. Bármennyire szeretnénk ezt a felelősséget időn-
ként elhessegetni magunktól, nem lehet. Döntenünk
kell, felelősen, jó lelkiismerettel. 

Április 11-én is választásra hívnak bennünket. Sokan
most is próbálnak kibúvót keresni a felelősség alól:
elegem van a politikából; úgyis mindegy, egyformák a
politikusok; nincsen semmi értelme, úgyis az történik,
amit a nagyok akarnak; stb. Ilyen és hasonló érveket hal-
lunk azok részéről, akik nem hisznek abban, hogy mind-
nyájunk szavazatának súlya van. Ha a búzaszemeket
nem gyűjtenénk össze, mert egyenként jelentéktelenek,
akkor nem tudnánk kenyeret sütni. Minden szavazat
ugyan csak egy a sok közül, mégis nagy értéke van. Igaz
csak akkor, ha sok van együtt, és igaz ügy mellé tesszük.

A hívő ember semmiképpen sem tolhatja el magától
a választás felelősségét. Nekünk össze kell fognunk,
hogy szavazatainkkal a krisztusi értékrendnek egyre na-
gyobb érvényt szerezzünk a társadalmi életben is. Nem

panaszkodhatunk életünk alakulásának rossz volta miatt,
ha mi nem tesszük meg a magunk részét a jó meg-
valósítása érdekében. Különben mi magunk is okai le-
szünk annak a rossznak, ami miatt ma is szenvedünk.
Régi erkölcsi elv, hogy a meglévő lehetőségek közül
mindig a kevésbé rosszat válasszuk. Vizsgáljuk meg kri-
tikusan a jelöltek és a politikai pártok eddigi cselekede-
teit, s azt válasszuk, aki eddig is bizonyosságot adott
arról, hogy velünk azonos értékrend szerint él, és kész
azt a parlamentben is képviselni. Mindnyájan menjünk
el szavazni, de szavazatunk választás, értékítélet legyen! 

Országgyűlési Választások 2010



A toronyi plébánia ékességei
H. Pezenhófer Brigitta

A
toronyi plébánia központja Torony község, ahol
Szűz Mária szent nevének tiszteletére szentelték

fel a templomot, a falu egyik ékességét. Torony illetve
Ondód 1777-től, a Szombathelyi Egyházmegye alapí-
tásától a Jáki Esperesi Kerülethez tartozik. 1854-ben
tűzvész pusztított Toronyban, így 1879-ben döntöttek
arról a hívek, hogy elkezdik az új templom építését.
Gróf    Eszterházy Pál özvegye ajánlotta fel az országút
melletti telket, 1880-ban el is helyezték az alapkövet.
1881. május 4-ét követő vasárnap Nagy Nándor, doz-
mati plébános fel is szentelte a templomot. A toronyi
plébániatemplomban két búcsút tartanak a hívek. Az
egyik szeptember 12-én, a másik május 4-én, Szent Fló-
rián napján van. Szent Flórián a helyi kastély kápolnájá-
nak védőszentje. A hívek ma is nagyon buzgón segítik
a templom és környékének szépítését: 2004-ben meg-
valósult a templom külső festése és tatarozása. Ezt kö-
vette a belső felújítás, melynek záróakkordjaként 2006.
október 6-án Dr. Veres András megyéspüspök újraszen-
telte a templomot, illetve emléktáblát avattak a község-
ben született pap-költő, Toronyi Németh István emlé-
kére, születésének századik, halálának tizenötödik év-
fordulóján. 2007-ben megépült a Lourdes-i barlang,
amely a templomkertben található. Tavaly pedig új orgo-
na építésére gyűjtöttek a hívek. 

2007-ben három fíliával bővült a plébánia, így Kiss
László Gábor atya ellátja Bucsu, Dozmat és Sé telepü-
léseket is. Összesen 3251 római katolikus hívő tartozik
a plébániához, a legtöbben Toronyban laknak. 

Sé község hívei évszázadokon keresztül, egészen
1801-ig tartoztak a dozmati plébániához, amikor a
püspökség Oladhoz csatolta Kis- és Nagy-Sét. A temp-
lomot, amely egyébként 1901-ben, öt hónap alatt ké-
szült el, Szent Kereszt tiszteletére szentelték fel. Idén
pályázatot nyert a község, így az orgona, a tetőszerkezet,
a torony, a fűtésrendszer felújítása után kívülről is meg-
szépül a templom.

Dozmat településen, a Muzsla-forrás dombján áll a
Szent György vértanúról nevezett templom, amelynek
fala római kori sírköveket rejt, az alap római villa marad-
ványaira épülhetett. Erre utal a fekvése, amely kissé eltér
a kelet-nyugati iránytól és a rómaiak villáinak kedvelt
tájolását követi.  A templom 1690-ben leégett. 1707-ben
barokk stílusban átépítették, s ez jellemzi ma is. Egyha-
jós, a szentély nyolcszögletű, tornya a nyugati oldalon
helyezkedik el a bejárattal együtt. 

Bucsu az Aranypatak mellett fekvő település. Temp-
lomának alapjait a 14. században helyezték el, a belső
berendezést tekintve barokk stílusú. A ma már műemlék
templomot Szent Mihály tiszteletére szentelték fel. Az
1950-es években megújult külsőleg, majd később a belső
restaurálás is megtörtént. A főoltár négyzet kereszt-
metszetű pillérekkel kialakított, az oszloprenden Nepo-
muki Szent János, Szent József, Szent Antal a gyermek
Jézussal illetve Szent Ignác barokk szobrai állnak.

A plébánián Gáspár Ferencné Judit, hitoktató segíti
az atyát a gyermekek és a diákok elsőáldozási illetve bér-
málkozási felkészítésében. A hívek felnőtt katekézisen,
bibliaórán is részt vehetnek. Az egyházközségek a jö-
vőben tervezik, hogy közös programokat szerveznek a
négy település híveinek.
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Mit üzen ma a Szentföld?
Déri Péter

M
anapság nagyon divatos beszélni a világ végéről.
Sokakat foglakoztat ez a téma, különösen az író-

kat és a filmrendezőket, akik a saját fantáziájuk alapján
tárják elénk ezt az eseményt. Nem oktalanság foglakoz-
ni ezzel a témával, mert a fizika törvényei alapján semmi
sem örök, tehát, ami egyszer létrejött, az majd egyszer
el is fog pusztulni vagy át fog alakulni.

Jó azonban tudatosítanunk magunkban azt is, hogy a
kezdet és a vég között van egy olyan középpont is,
amely körül minden forog: a fölséges Isten eljövetele
ebbe a világba, vagy, ahogy Szent János mondja: „És az
Ige testté lett, és közöttünk élt” (Jn 1,14). A Názáreti Jézus
áltál tehát cselekvő részese lett a Jóisten emberi törté-
nelmünknek.

Kispapként, amikor biblikus tanulmányaim során
foglalkoztam a Szentfölddel, szívemben megfogalmazó-
dott a vágy, hogy életemben, ha többször nem is, de
legalább egyszer eljuthassak arra a földre, amelyet az
Isten Fia jelenlétével megszentelt. Ez az álmom vált va-
lóra 2009 őszén, amikor egy papi zarándokcsoporttal
eljuthattam azokra a helyekre, ahol az üdvösségtörténet
legjelesebb eseményei végbementek.  

Origenész, a görög egyház legjelentősebb szentírás-
tudósa volt talán az első, aki írásával megnyitotta a ha-
gyomány tanúinak hosszú sorát, akik „a szent helyeken
keresték Jézus lábnyomait.” Zarándoktársaimmal mi is erre
vállalkoztunk: imával, történelmi és biblikus áttekintés-
sel és az aktuális szentírási szakaszok felolvasásával sze-
gődtünk a Mester nyomdokaiba.

VI. Pál pápa 1964-ben tett szentföldi zarándoklata
óriási port kavart, hiszen 1900 esztendő után először
ment pápa arra a földre, ahonnan Péter apostol elindult
a világ felé Krisztus evangéliumával. Azóta is mindig
nagy érdeklődés veszi körül Róma püspökeinek szent-
földi zarándoklatait. Nem csoda, hiszen ezek az utak fel-
nyitják a világ szemét az Úr Jézus életére és annak
eseményeire.

A Jóisten csodálatos ajándékaként éltem meg, hogy
járhattam az üdvtörténet meghatározó helyein, de még
nagyobb kegyelem, hogy hitemben és életemben Krisz-
tus követésében járhatok. Ez felülmúl minden csodála-
tos zarándoklatot és utazást. Nem is csoda, hiszen a
Szentföldön csak a Mester által megszentelt helyeken

járhatunk, de templomainkban személyesen találkozha-
tunk vele! Vianney Szent János szavaival élve: „Isten
szentséges jelenlétének gondolata édes és vigasztaló… Ha hisszük,
látni is fogjuk Jézus Krisztust az Oltáriszentségben.” Ennél
pedig már csak az csodálatosabb és boldogítóbb, ha a
szentáldozásban maga vesz helyet szívünk hajlékában. 

Kívánom minden Kedves Olvasónak, hogy ebben a
nagy ajándékban minél többször legyen része!

Felvétel a Werner Kórusba

A Szombathelyi Székesegyház Werner Kórusa
szeretettel várja 

azokat a szent zenét kedvelő énekeseket, 
akik énekükkel szívesen szolgálnák, széppé tennék a

liturgiát és egyéb egyházi ünnepségeken, 
koncerteken is szívesen közreműködnének.

Jelentkezni az alábbi címen lehet:
9700 Szombathely, Szily  János u. 3.

Telefon/Fax: 94/319-151 
(hétfőtől péntekig, 10-16 óráig)



Csúcs és Forrás
Az Eucharisztia liturgiája: 
Az adományok elõkészítése
Kürnyek Róbert

M
iután Isten igéjének hallgatása és az arról való
elmélkedés előkészítette a liturgián résztvevő-

ket, a szentmise következő részében az utolsó vacsora
termébe lépünk, s tanúi leszünk annak, ahogyan Krisz-
tus saját testét adja a szent kenyérben apostolainak, s
ahogyan megbízza őket emléke megőrzésével, s tetté-
nek megismétlésével. A szentmise e részében sem pusz-
tán a rég megtörtént eseményekre való visszaemlékezés

történik, hanem valóságosan jelenvalóvá válik az ünne-
pelt titok.

E rész kezdetén a liturgia végzésének helyszíne is
megváltozik. A szolgálattevők az oltárhoz mennek,
amely körül összegyűlt a hívő közösség, ugyanúgy, aho-
gyan az apostolok összegyűltek az utolsó vacsorán
Jézus körül. 

Legelőször is előkészítik mindazt, amire a szent ál-
dozatban szükség lehet. A kelyhet és a liturgikus edé-
nyeket, de mindenekelőtt a kenyeret és a bort, amelye-
ket Istennek felajánlva, átlényegítve kap vissza a közös-
ség, hogy táplálékul szolgáljon a Krisztusban hívőknek. 

A kereszténység történelmének kezdetén a résztvevő
hívők maguk hozták azt a kenyeret és bort, amellyel
aztán az eucharisztikus ünneplés során megáldoztak.
Felajánlották továbbá mindazt, amit közösségük javára
szántak. Ez a kezdetekre visszanyúló gondolkodásmód
érvényesül ma is, amikor a hívő közösség tagjai viszik
az oltárhoz a felajánlandó kenyeret és bort, s amikor
adományaikkal segítik közösségük működését. 

Az adományok előkészítésébe minden jelenlévő be-
kapcsolódhat, hiszen a pappal együtt ekkor adhatják át
ők is imádságaikat és kéréseiket a Teremtőnek, felajánl-
va azokat az áldozati adományokkal. Ezeket az egyéni
és közösségi imaszándékokat foglalja össze a liturgikus
ünneplés vezetője, amikor a felajánló könyörgésben az
oltáron felajánlott látható és láthatatlan adományok
elfogadására kéri a Mindenhatót.
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Bakhita Szent Jozefina, 
a remény embere
XVI. Benedek pápa és Diós István írásai nyomán

A
keresztény reményről szóló enciklikájában XVI.
Benedek pápa felidézi Bakhita Szent Jozefinát,

mint az Istennel való találkozás és remény élő alakját.
Személye ekkor került igazán középpontba, s ünnepe
már a liturgikus naptárban is szerepel február 8-án. 

Jozefina 1869 körül született Szudánban. Kilencéves
volt, amikor rabszolga-kereskedők elrabolták, véresre
verték és öt alkalommal eladták. Elrablói adták neki a
Bakhita nevet, ami azt jelenti szerencsés. Gazdái na-
ponta véresre ostorozták, aminek sebhelyeit haláláig vi-
selte. Végül az olasz konzul számára vették meg, akinél
először tapasztalt emberséges bánásmódot. Elcsodál-
kozott azon, hogy a parancsot nem kísérik korbács-
ütések. A konzul Itáliába való visszatérésekor egyik
munkatársa vitte magával Bakhitát Észak-Itáliába. A
család első gyermekének megszületésekor náluk lett
dajka. Amikor a gazdái hosszabb útra indultak, Bakhitát
a kanossziána nővérek gondjára bízták, akiknél 1890-

ben megkeresztelkedett, megbérmálkozott és elsőál-
dozó lett. A keresztség után többször látták, hogy meg-
csókolja a keresztkutat, és
mondja: „Itt lettem Isten leá-

nyává”. Később engedélyt
kért, hogy a zárdában marad-
hasson. 1896-ban tett szerze-
tesi fogadalmat Schio-ban.
Ötven éven keresztül élt itt,
sekrestyés és portás szolgála-
tot ellátva. Akik ismerték, így
szólították őt: „A mi fekete

anyánk”. Járta Itáliát és pró-
bált a misszióra buzdítani:
kötelességének érezte to-
vábbadni azt a szabadulást, amelyet Jézus Krisztus Is-
tenével való találkozásban kapott. A reményt, amely az
övé lett, s amely őt „megváltotta”, nem tudta megtartani
önmagának; mindenkihez el akarta juttatni.

Utolsó éveiben súlyos beteg volt, halálküzdelmében
visszatértek rabszolgaságának képei is. 1947. február 8-
án halt meg. II. János Pál pápa 1992-ben boldoggá,
2000-ben szentté avatta.
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Péntek
Várhelyi Tamás

V
ajon Robinson miért Pénteknek nevezte el segí-
tőjét, rabszolgáját, akivel a szigeten találkozott?

Ha jól emlékszem a regényre, akkor pénteki napon talált
rá, s ezért lett a szolga neve Péntek. Találó is, mert a
péntek Nagypéntek, Jézus kereszthordozása és kereszt-
halála óta a szolgálat, az önfeláldozás, a lemondás napja.
Jézus, mint valóságos Isten és valóságos Ember minket
szolgált, nekünk szolgált...

Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjt, a húsvéti
előkészület ideje, a 40 napos böjtidő, amely során a
megszokottnál visszafogottabb életet élünk, böjtöt és
bűnbánatot tartunk, bizonyos dolgokról lemondunk.
Hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy a nagyböjt
a lemondások ideje. Dicséretes, ha vallásos meggyőző-
désből, Isten iránti szeretetből ilyenkor le tudunk mon-
dani számunkra kedves dolgokról. Emellett azonban –
mivel a böjt nem csupán tevékenységeink, kedvenc
foglalatosságaink korlátozását jelenti – több olyan dol-
got is kell tennünk, amire esetleg máskor kevesebb időt
szentelünk: az imádkozás, hétköznapi templomláto-

gatás, szentmise, figyelmesebb, komolyabb ministrálás,
jócselekedetek gyakorlása, segítségnyújtás, péntekenként
keresztútjárás. S gondoljunk közben arra, hogy mindezt
a szenvedést Jézus Krisztus az irántunk való szeretetből
vállalta önként magára, mintegy rabszolgánk lett, hogy
minket szolgálva az Örök Élettel ajándékozhasson meg
bennünket. Erre figyelmeztetnek a harangok pénteken-
ként 3-kor, s hívnak imára, különösen a nagyböjti pén-
tekek.

Idén ismét Csesztregen lesz a ministráns focikupa
döntője június 11-én, pénteken 13 órától. Erre az előző
évekhez hasonlóan minden esperesi kerületből egy, a
kerületi bajnokcsapat jogosult nevezni. A félreértések
és a kellemetlenségek elkerülése érdekében ne felejtsük,
hogy ministráns fociról van szó, tehát a játékosok aktív
ministránsok közül kerüljenek ki. Az egyházmegyei
döntőn 5-8. osztályos ministráns fiúk (6+2 cserejáté-
kos) mérkőznek meg az Egyházmegye ministráns baj-
nokcsapata címért. A kerületi bajnokságokat előtte
rendezik meg a kerületi referensek iránymutatásával.
Tavaly Szepetnek csapata lett a bajnok.

*   *   *
Az idei Egyházmegyei Ministránsnap április 24-én

Szombathelyen, a Brenner János Általános Iskolában
és a Székesegyházban lesz. Az idei találkozó a Papság
éve jegyében zajlik. A nap tervezett programja: 9 órától

érkezés, regisztráció, gyónási lehetőség, köszöntő (Szé-
kesegyház). 10 órakor előadás, papok vallomásai (Szé-
kesegyház), majd csoportos beszélgetés (iskola). 12
órakor ebéd (kollégium). 13 órától játékos verseny,
kincstár, múzeum, könyvtár megtekintése, majd 15 óra-
kor püspöki szentmise, közös záró ima. Szeretettel vá-
runk!

*   *   *
Négy év után ismét Nemzetközi Ministránstalál-

kozóra hívják Rómába az oltár körül szolgálókat. Az
eseménynek külön aktualitása, hogy a Nemzetközi Mi-
nistráns Szövetség (CÍM) idén ünnepli fennállásának
50. évfordulóját. Az idei találkozó mottója: „Merítsünk
az Élő vízforrásból!”. Augusztus 1-6. között Egyházme-
gyénkből is 1 busznyi fiú ministráns vehet részt ezen a
találkozón. Tekintve, hogy korlátozott a résztvevők
száma, minden esperesi kerület 4 – életkorukat tekintve
14-18 év közötti – ministránst küldhet. Követelmény
még, hogy az illető fiúk rendszeres, szorgos ministrán-
sai legyenek az adott közösségnek. Ha rád is illenek
ezen elvárások és szívesen részt vennél a római talál-
kozón, jelentkezz plébánosodnál a részletekért!
Legutóbb 2006-ban érkezett összesen 42000 ministráns
az Örök Városba. Magyarországot és a határon túli egy-
házmegyéket összesen mintegy 1200 fiatal képviselte.

Min istráns  h írek



Az Ifjúsági Találkozó programja
9.00-től Regisztráció
9.30 Közös bevezető ima, köszöntő

Bíró László tábori püspök atya
„Merre menjek?” című előadása

11.20          Tanúságtételek 
12.00 Ebédszünet
13.30 Fakultációk 
14.30          Énekpróba
15.00          Ünnepi püspöki szentmise
16.00 Szent Veronika Kórus előadása

„E kendő rejti arcát” címmel

Jelentkezés a plébániákon és az Egyházmegye
ifjúsági irodájában 

(9700 Szombathely, Karmelita u. 1., 
E-mail: pados@martineum.hu, 

Telefon: 94/514-350)

Jelentkezési határidő: 2010. március 16.

Hasznos információk:

A találkozó helyszíne: 
Zalalövői Általános Iskola

Zalalövő 8999, Rákóczi u. 1.
(Parkolni az iskola előtt lehet.)

A találkozó időpontja:
2010. március 27. (szombat)  9.30 – 17.00

Választható délutáni fakultációk:
Beszélgetés Bíró püspök atyával 

Találkozás Egyházmegyénk kispapjaival
Beszélgetés a Szociális Testvérek Társaságával

Stift Zoltán atya rajzolós fakultációja 
Kötetlen beszélgetés a kőszegi Busa családdal

Kézműves fakultáció 
Szentségimádás 

A találkozón a részvétel ingyenes, 
de a lebonyolításhoz szeretnénk kérni, hogy ifjúsági

közösségenként hozzatok egy tálca süteményt!

Kereszt–Kérdés 2010
Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó
Egyházmegyei Ifjúsági Bizottság

A
Katolikus Egyház II. János Pál pápa kezdeménye-
zésére 1986 óta ifjúsági világnapokat és világta-

lálkozókat szervez a fiataloknak. Ezeken az alkalmakon
több százezren gyűlnek össze szerte a világon, hogy
együtt imádkozzanak, ünnepeljenek és elmélyítsék hitü-
ket, amely aztán a remény jele lehet földrészek, népek és
kultúrák között.

Az ifjúsági találkozók 1986-tól kezdve virágvasárnap
zajlanak. Központjuk Róma, de a világ több részén egy
időben több találkozót is tartanak. Két-három évente ke-
rül megrendezésre az Ifjúsági Világtalálkozó: 2008-ban
Sydney adott otthont a programnak,  legközelebb, 2011-
ben pedig Madrid várja a fiatalokat.

A Szombathelyi Egyházmegye fiataljaiként mi is bekap-
csolódunk a közös ünneplésbe. Virágvasárnap előtti
szombaton, 2010. március 27-én,  Egyházmegyei Ifjúsági
Találkozóra várunk minden fiatalt Zalalövőre.  Mindezzel
hagyományteremtő szándékunk van: ezentúl Húsvét előtt
minden évben közös találkozásra hívjuk Egyházmegyénk
fiataljait. A programsorozatnak a Kereszt–Kérdés címet
adtuk.

A Szombathelyi Egyházmegye idei ifjúsági találkozójá-
nak témájául az életút-keresést választottuk. Segíteni sze-
retnénk neked, hogy az isteni útmutatás eljusson hozzád,
hogy dönteni tudj: „Merre menjek?” Isten mindnyájunk
számára kijelölt egy utat, amelyen vezet és irányít ben-
nünket. Hogy meghalljuk irányító szavát, fogékonnyá kell
tenni a fülünket, s mindenekelőtt a lelkünket az ő szavára.
A találkozóra készülve plébániai közösségeitekben pró-
báljatok választ keresni a következő kérdésekre:

– Milyen módon szól hozzánk Isten, és hogyan adja 
tudtunkra, hogy milyen utat jelölt ki számunkra?

– Milyen életfeladatot adhat Isten az embereknek, s ők 
hogyan tudnak válaszolni rá?

– Melyek a papi vagy szerzetesi szolgálat sajátosságai?
– Hogyan válaszolhatunk a házasságban és a családban 

az Isten által adott feladatra? 
Szeretettel hívunk és várunk Zalalövőre!
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Kié a föld? Kié a vallás?
Marx Anna

R akétatámadás. Öngyilkos merénylők. Öt-hatszáz
civil áldozat egyik vagy másik oldalon. 

És mindez csak válaszreakció valamely ellenséges vá-
laszreakcióra. Igazságot tenni, vagy akár csak megállapí-
tani, ki kezdte az ellenségeskedést, képtelen és értelmet-
len vállalkozás lenne. A Szentföld ma egy igen mélyen
gyökerező, végeláthatatlan csatározás színtere.

Néhányunkat remélhetőleg megérint az ártatlan lako-
sok halálhíre. Talán szánakozva csóváljuk a fejünket. Va-
lóban, a közel-keleti konfliktusban láthatólag egyik felet
sem hatja meg igazán az egyetemes emberi jogok
eszménye. Mások legyintenek: „egyik kutya, másik eb” –
mondják.

Az arabok és zsidók között a Közel-Keleten dúló
háborúskodás nem egyedülálló jelenség. Hasonló pél-
dáért – nemzetiségi alapú, nemzeti emlékhelyekért folyó 

küzdelemre – elég a szomszédba mennünk: gondoljunk
Szerbiára és Koszovóra. A múlt század néhány ese-
ménye azonban az egész világot megmozgató kérdést
csinált az arab-izraeli konfliktusból: nemcsak az Ame-
rikai Egyesült Államok kíséri élénk figyelemmel – és
hathatós beavatkozással – a helyzetet, de a nemzetközi
porondról azóta letűnt Szovjetuniónak éppúgy fontos
volt a terület, ahogy most a felemelkedőben lévő Euró-
pai Unió sem teheti meg, hogy ne foglaljon állást.

A mai Izrael területe évezredek óta zsidók, muszlimok
és keresztények küzdelmeinek színtere. A harcok vala-
hol háromezer éve, a héberek és filiszteusok összeütkö-
zése táján kezdődtek, és azóta fel-felélénkülnek. A ke-
resztények szálltak legkésőbb a ringbe a keresztes há-
borúkkal.

A kisebb-nagyobb intenzitással ma is zajló háborús-
kodást elemzők körében persze már nagyobb divat a
keresztes háborúk indítékaként emlegetett vallásos buz-
góság helyett nemzetbiztonsági, politikai vagy gazdasági
okokra hivatkozni. A mostani konfliktus közvetlen
gyökerei között első helyen az ezernyolcszázas évek má-
sodik felének cionista mozgalmát, és a Palesztinába tör-
ténő zsidó betelepedők számának megugrását említik.

A  második világháború nyertes nagyhatalmai a holo-
kauszt okozta megrázkódtatás hatása alatt 1948-ban
egyetértettek abban, hogy Palesztina területén van létjo-
gosultsága egy zsidó államnak. A támogatásukkal létre-
jött Izrael azonban a valóságban mint a nagyrészt arab
lakosságú területbe mesterségesen beékelt képződmény,
azóta is kemény harcot vív a túlélésért (e harc során pe-
dig gyakran különösen agresszív, nacionalista kisállam-
ként viselkedik). A tudat, hogy zsidó közösség létét
folyamatosan veszély fenyegeti, nagyban hozzájárult az
egység kialakulásához (ahogy a területre szintén igényt
formáló palesztinokról is elmondható, hogy a nemzet-
tudat és egység létrejöttében fontos szerepet játszott a
zsidó államalakítás). A konfliktusnak nincs vége, az
időről időre születő béketervek némelyike csak olaj a
tűzre.

Hogy mit gondoljunk mi a dologról? Valamit min-
denképp érdemes tudatosítani, mielőtt a helyzet hadi,
gazdasági, nemzetbiztonsági, politikai és vallási aspek-
tusainak feltárásába bonyolódnánk: a Közel-Keleten
élők emberek, akiknek méltóságuk van. Emberek, akik
élni akarnak.

Megyéspüspök atya szeretettel hívja és várja az Egyházmegye híveit 
a már hagyománnyá vált május 1-jei Egyházmegyei Zarándoklatra. 

Az idén Búcsúszentlászlóra, Fogolykiváltó Boldogasszony és Szent László 
kegyhelyére zarándokolunk el. Bővebb információ a plébániákon kérhető. 
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Filmajánló – Libanoni keringõ
Paksa Balázs 

K
ülönös az emberi emlékezet. Van, hogy minél inkább elfelejteni igyekszünk

valamit, annál erősebben beég tudatunkba; s van, hogy görcsösen próbá-

lunk visszaemlékezni életünk egy meghatározó eseményére – hisz tudjuk:

megtörtént velünk –, de semmit sem találunk.

A film nyitójelenetében kiéhezett farkaskutyák üldöznek minket a városon át.

Aztán kiderül, hogy mindez egy barát rémálma, amelyet a főszereplőnek mesél,

s amely hősünket keresésre indítja. Ari Folman izraeli ex-katonaként az 1982-es

libanoni menekülttáborban történt mészárlás emlékei után kutat, s bolyongása

barátainak élményei és saját tudatalattijának felvillanó képei között kirajzolják a

háború igazi természetét. Folman filmje titokzatos doboz: első ránézésre egyszerű

animációs filmnek tűnik, ha kinyitjuk, dokumentumfilmnek mutatja magát, aztán háborús drámának, ám újabb

és újabb rétegeit lefejtve döbbenetes utazássá válik. Olyan utazássá, amelynek tétje van: a kívülmaradás luxusa

nem engedhető meg, az igazság megnyugtató tudata nincs velünk, a történet végére kell járnunk mindenképp. A

rendező szuggesztíven fogalmazza költői képeit, s megragadó zenével támasztja meg történetét. Filmje végül a

kegyetlen népirtás utáni némaság képeivel zárul: a képzelet odüsszeiája után főszereplőnk végül valóságot talál.

A Libanoni keringő animációs film, ám ez megtévesztő: egyrészt korántsem könnyű délutáni szórakozás, in-

tenzív élménye jó szívvel valóban csak felnőtteknek ajánlható; másrészt hiába kapunk csupán az utolsó percekben

valódi képeket, a film többet mesél a remény nélküli közel-keleti helyzetről, mint bármelyik élő tudósítás.

Libanoni keringő / Vals Im Bashir / színes, feliratos, izraeli-német-francia animációs film / Rendező: Ari Folman / Szereplők: Ari Folman, Ron

Ben-Yishai, Ronny Dayag, Dror Harazi, Yehezkel Lazarov, Mickey Leon, Ori Sivan, Zahava Solomon / Idő: 90 perc / Forgalmazza: Szuez Film /

Hazai bemutató: 2009. január 1.

Fókuszban - programok, események

március 17. (szerda)

6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szentháromság-templom)

március 19. (péntek)

6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Krisztus király-templom)

március 24. (szerda)

6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szent István király-templom)

március 25-27. (csütörtök-szombat)

17 óra Nagyböjti lelkigyakorlat (Körmend, Árpád-házi Szent Erzsébet-

templom)

március 26. (péntek)

6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szent Kvirin-templom)

március 27. (szombat)

9.30 óra Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó (Zalalövő, Általános Iskola)

március 31. (szerda)

6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Székesegyház)

április 1. (csütörtök)

10 óra Olajszentelési szentmise (Szombathely, Székesegyház)

19 óra Püspöki szentmise az utolsó vacsora emlékére (Szombathely, Szé-

kesegyház)

április 2. (péntek)

8 óra Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret (Szombathely, Székesegy-

ház)

15 óra Püspöki liturgia Urunk halálának emlékére (Szombathely, Szé-

kesegyház)

20 óra Szombathely város keresztútja (Szombathely)

április 3. (szombat)

8 óra Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret (Szombathely, Székesegy-

ház)

20 óra Húsvéti vigília (Szombathely, Székesegyház)

április 4. (vasárnap)

10 óra Püspöki szentmise Urunk feltámadásának ünnepén (Szombat-

hely, Székesegyház)

április 8. (csütörtök)

20 óra Szentségimádás papokért és papi hivatásokért (Szombathely, Szé-

kesegyház)

április 10. (szombat)

10 óra Bérmálás (Sorokpolány, Nagyboldogasszony-templom)

15 óra Bérmálás (Lenti, Szent Mihály-templom)

április 11. (vasárnap)

10 óra Bérmálás (Gersekarát, Szent Kereszt felmagasztalása-templom)

15 óra Bérmálás (Szepetnek, Szent Őrangyalok-templom)

Lerobban a trabantos az út szélén. Arra

megy egy BMW-s, és felajánlja, hogy el-

húzza a legközelebbi szervizig. Lassan

elindulnak, majd A BMW-s hirtelen gyor-

sulni kezd. A trabantos nagyon megijed, és

eszeveszett dudálásba kezd. Elhúznak egy

rendőrjárőr mellett, aki rögtön beszól a központba: 

– Ilyet még nem láttatok, egy Trabant 180-nal megy egy 

BMW mögött, és még dudál, hogy előzni akar! 




