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Kereszt

Világfa földről az égre,
fájdalomból két kopár ág,
két vonal, létünkön vág át,
arányok fensége, béke,
égtájak, koordináták,
mindenek szilárd mértéke,
utaknak kezdete, vége.
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Martinus kérdõív
Januári lapszámunkban elhelyeztünk egy kérdőívet és arra kértük olvasóinkat, hogy azt kitöltve küldjék vissza

szerkesztőségünk címére. Buzdításunkra 126-an válaszoltak. A kérdőívet visszaküldők között öt darab könyv- és
DVD csomagot sorsoltunk ki. Nyerteseink, akik postai úton kapták meg nyereményüket: Farkas Gyuláné
(Zalaerdőd), Cseh Istvánné (Jánosháza), Tóth Sándorné (Kőszeg), Pődör Lajosné (Jánosháza), Szeles Miklós
(Zalaegerszeg). Köszönjük szépen minden kérdőívet kitöltő olvasónk segítségét!
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A Mester érintése
Egresits Ferenc

E
gy árverésen a kikiáltó felemelt egy hegedűt. Tele
volt repedésekkel és karcolásokkal. A húrok kila-

zultak és a kikiáltó sem gondolta, hogy megérné a fá-
radságot, ha túl sokat vesződnének vele, de a rend ked-
véért egy apró mosoly kíséretében felemelte.

– Mit ajánlanak érte uraim? – kiáltotta. – Kezdjük 
százezer forinttal! 

– Százötezer! – szólt egy hang. Majd száztíz.
– Száztizenöt! – Mondta egy másik. Majd százhúsz.
– Százhúszezer először, százhúszezer másodszor, 

százhúszezer...
A terem mélyén egy ősz hajú ember felállt és kezébe

fogta a vonót. Egy zsebkendővel letörölte a poros he-
gedűt, meghúzta a húrokat, nyakához illesztette a hang-
szert és olyan tiszta melódiát kezdett el játszani rajta,
ami az angyalok énekéhez volt hasonlatos.

Amikor abbahagyta, a kikiáltó nyugodt, mély hangon
kérdezte:

– Mit ajánlanak az öreg hegedűért? – És a vonó-
val együtt felemelte azt. 

– Egymillió. Ki ad érte kétmilliót? Kétmillió! Ki mond 
hármat? Hárommillió először, hárommillió másod-
szor, hárommillió-háromszázezer, senki többet har-
madszor – mondta a kikiáltó. 
Az emberek tapsoltak, de néhányan azt kérdezték: Mi

változtatta meg a hegedű értékét? A válasz rögtön meg-
érkezett: A Mester érintése.

Amikor kiderül, hogy papi hivatásokkal, papnevelés-
sel, papképzéssel foglalkozom, nem kerülhetem meg a
kérdést, hogy mi a hivatás, a papi és szerzetesi hivatás
fogalma, mibenléte, illetve még erőteljesebben, hol ta-
láljuk, mikor beszélhetünk arról, hogy valakinek van hi-
vatása? Tágabb értelemben akkor beszélünk hivatásról,
amikor Isten és ember a hit légkörében találkozik, szo-
rosabb értelemben, ha összefog az emberek üdvössége
érdekében. A papi és szerzetesi hivatás definíciójából
tehát nem hiányozhat Isten kezdeményezése, hívása, a
meghívott szabad válasza, az Egyházban, az emberek
javára. Számolnunk kell a meghívás közösségi és egyéni
dimenziójával.

A hivatás közösségi voltára hívja fel a figyelmet II.
János Pál, amikor emlékeztet arra, hogy a hivatások di-
menziója az Egyház pasztorációjának lényegéhez tarto-
zik, azaz megfelel az Egyház életének és küldetésének.

Az Ecclesia név maga is hivatásra vonatkozó szó: a
meghívottak gyülekezete. „A hivatás-pasztoráció az Egyház

misztériumában keletkezik és annak szolgálatában áll.”

(Pastores Dabo Vobis 34.). Az Egyház a hivatások misz-
tériuma, teljes létével és minden tevékenységével a hi-
vatás szolgálatában áll.

A meghívás személyes voltát illetően számomra sok
más evangéliumi részlet mellett a maga nyitottságával
Jézus szamáriai asszonnyal való találkozása a meggyőző.
Az asszony ebben a találkozásban halad önmaga és a
Messiás megismerésének útján, következésképp pedig a
Messiás hirdetőjévé lesz. Jézus, aki az ember útja az
Atyához, nagy figyelmet fordít arra, hogy a teremt-
ménnyel a saját útján találkozzon, ott várakozzon rá,
ahol annak elvárásai a legerősebbek. Ennek szimbóluma
a kút. A hivatásébresztés egyik fontos kihívása napja-
inkban megtalálni és felhasználni a mai kutakat, mindazt
a helyet, pillanatot, kihívást és elvárást, amely mellett a
fiataloknak előbb-utóbb üres korsóikkal – kimondha-
tatlan kérdéseikkel, harsogó önelégültségükkel – el kell
haladniuk. Az Élet Urának képviseletében ragaszkod-
nunk kell ahhoz, hogy az ilyen magatartás mélyén a fi-
atalok életük értelmét, reményüket és jövőjüket keresik.
Keresztségünk alkalmával Isten már „megérintett” minket,
ne zárjuk ki magunkat és a ránk bízottakat abból az érin-
tésből, amely egy második meghívás révén közösségi és
személyes szinten konkrét papi szerzetesi hivatással
ajándékozhatja meg hívő közösségünket.

„Ha a pap átértené hivatását, önmaga előtt kellene leborulnia.”
(Vianney Szent János)
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Gyónás telefonon?
Horváth István Sándor

A
z elmúlt hetekben a magyar sajtó is felkapta a hírt,
amely szerint Franciaországban már telefonon is

lehet gyónni. A megadott szám tárcsázása után külön-
féle lehetőségeket lehet választani. Az 1-es gomb gyó-
nási tanácsokat nyújt, a 2-es gomb választásakor lehet
gyónni, a 3-as gombbal pedig példagyónások hallgatá-
sához jut a telefonáló. Az első és az utolsó lehetőséggel
tulajdonképpen nem is volna nagyobb gond, hiszen lelki
beszélgetést szabad folytatni telefonon is, s a világ szá-
mos országában működnek is ilyen telefonos lelkisegély-
vonalak. A példagyónások hallgatásának ugyan sok
értelmét nem látom, hiszen minden gyónás egészen kü-
lönbözik, de elismerem, hogy hasznos lehet a szentgyó-
nás menetének felidézése azok számára, akik évek vagy
évtizedek óta nem gyóntak, s elfelejtették azt.

De mi a helyzet a 2-es gombbal, azaz a konkrét gyó-
nással? Itt a telefonáló elmondhatja bűneit, azokra azon-
ban nem kap feloldozást az automata telefonos hangtól.
Ha pedig nincs feloldozás, akkor tulajdonképpen nem
is történt gyónás. A telefonos szolgáltatás nem tesz töb-
bet, minthogy azt tanácsolja a „gyónónak”, hogy fordul-
jon paphoz a feloldozásért. A gyóntató pap viszont a
személyes találkozás alkalmával bizonyára meghallgatja
újra a teljes gyónást, s nem fog megelégedni azzal, hogy
a bűnök megvallása és a bűnbánat kifejezése nélkül csu-
pán feloldozást adjon, mert azokat az illető már előze-
tesen elmondta egy automatának.

Érdemes arról is szót ejtenünk, hogy a szolgáltatást
nem az Egyház nyújtja, hanem egy magánvállalkozás
kezdeményezése, s percenként 34 euro centbe, azaz
közel 100 forintba kerül a telefonos gyónás. Itt tehát in-
kább üzleti vállalkozásról van szó, mintsem komoly
bűnbocsánatról. Egy szent dologból, egy szentségből
meglehetősen ízléstelen cselekedet anyagi hasznot húzni
vagy tréfát űzni. Az igazi gyónásért viszont nem kell fi-
zetnie senkinek.

A hír kapcsán talán még a vallásukat gyakorló, s rend-
szeresen szentgyónást végzőkben is felmerülhet a gon-
dolat, hogy miért ne lehetne telefonon gyónni? Ha
mondjuk a vonal végén nem egy gép volna, hanem egy
felszentelt és gyónási felhatalmazással rendelkező pap,
akkor miért ne lehetne így gyónni?

A bűnbocsánat szentségében a bűnbánó a gyóntató
pap feloldozása által elnyeri Istentől bűnei bocsánatát
és kiengesztelődik az Egyházzal. A személyes és köz-
vetlen kapcsolat elengedhetetlen a gyónás esetében. A
megbocsátó mennyei Atya, az irgalmas Jézus és a bűnök
bocsánatára kiáradó Szentlélek van jelen minden szent-
gyónásban, s Isten megbocsátó szeretetét közvetíti a

pap. Ezt a közvetlen és személyes kapcsolatot, amelynek
egyik oldalán a bűneit kimondani, s azoktól megszaba-
dulni akaró bűnbánó személy, a másik oldalon pedig az
őt meghallgató, illetve őt tanácsokkal segítő pap áll, nem
lehet sem telefonnal, sem bármilyen más technikai esz-
közzel pótolni.

És szót kell még ejtenünk a gyónással kapcsolatos ti-
toktartási kötelezettségről, amelyet az Egyház rendkívül
fontosnak tart. Amikor a telefonokat le lehet hallgatni,
s a telefonbeszélgetéseket lehet rögzíteni, akkor ki biz-
tosítja, hogy a gyónásban elhangzottak valóban titokban
maradnak, s nem kerülnek akár a nagy nyilvánosság elé?
Ki örülne annak, ha legbizalmasabb ügyei, amelyek Is-
tenen kívül senki másra nem tartoznak, bárki számára
meghallgathatók volnának az interneten? Az Egyházi
Törvénykönyv szerint egyébként a büntetendő cselek-
mények közé tartozik, ha valaki megsérti a gyónással
kapcsolatos titoktartási fegyelmet, azaz a gyónásról
hangfelvételt készít vagy azt közzéteszi. A szentgyónás
bizalmi cselekedet. Szívesebben megbízik mindenki egy
papban, akár ismeri őt személyesen, akár nem, mint egy
ismeretlenben a vonal túlsó végén. A pap nem magán-
emberként szolgáltatja ki e szentséget, hanem mint
Krisztus helyettese, s ezért a gyónáson kívül semmilyen
formában nem használhatja fel az ott szerzett ismere-
teket.

Ha gyónni szeretnénk, ne kapkodjunk a telefon után,
hanem keressük fel plébánosunkat!
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Ifjúsági találkozó Csesztregen 
Pados Katalin / Martinus

Ifjúsági találkozóra hívta a Lenti Esperesi Kerület fiataljait az
Egyházmegyei Ifjúsági Bizottság február 20-án. A programnak
a helyi Kerkai Jenő Általános Iskola adott otthont. A találkozón
Mikolás Attila, az ifjúsági bizottság titkára és Páli Zoltán házi-
gazda plébános köszöntötte a 90 résztvevőt. A Papság évének
jegyében Kondákor Gyula kerületi esperes tartott előadást a
21. század papjairól, majd vetélkedősorozat következett. A
koncelebrációs szentmisén a zalalövői Szent Veronika Kórus
énekelt.

Martinus-est Jánosházán 
Mátyás Zsófia / Martinus

Idei első estünk alkalmával a jánosházi Szent Imre Általános
Iskolába látogattunk el február 24-én. Az est első felében,
amelyre szép számmal gyűltek össze helyiek és környékbeliek
egyaránt, Marx Anna és H. Pezenhófer Brigitta, a szerkesztőség
két tagja beszélgetett Egyház és kommunikáció kapcsolatáról,
majd bemutatkozott az Egyházmegye sajtóirodája. Az érdek-
lődők betekintést nyerhettek a hírlevél, a honlap és kiadványa-
ink elkészítési folyamataiba. A találkozó agapéval zárult, ame-
lyen lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre és vásárlásra is.

Nyitott kapuk napja a Gyõri Szemináriumban 
Kovács Gergõ Vilmos / Martinus

Elöljárók és kispapok lelkes csapata fogadta február 27-én azt
a több mint 50 érdeklődőt, akiknek körülbelül a fele a Szom-
bathelyi Egyházmegyéből érkezett. Dr. Pápai Lajos győri  me-
gyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a jelenlévő atyákkal,
prédikációjában utalt arra, hogy több ezer évvel ezelőtt is a ma-
ihoz hasonló kérdések merültek fel a meghívottak lelkében. A
szentmisét kerekasztal-beszélgetés, szentségimádás és fakultatív
program, a könnyező kegykép és az Apor Vilmos Emlékkiállí-
tás megtekintése követte.

Simonyi Est   
Bõdi Gábor / Martinus

Nagysimonyiban, ahol a község körülbelül ezer fős lakosságá-
nak fele a római katolikus, fele az evangélikus egyház tagja, feb-
ruár 27-én első alkalommal rendeztük meg ökumenikus jellegű,
Simonyi Est névre keresztelt rendezvényünket Inzsöl Richárd
atya és mások szervezésében. Molnár Árpád, a szombathelyi
kórház lelkésze mutatott be szentmisét, amelyen jelen volt
Horváth Ferenc helyi evangélikus lelkész és több evangélikus
testvérünk is. A szentmise után Árpád atya a betegek közti szol-
gálatáról, élményeiről beszélt hallgatóságának.
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Tompa Viola, Tompa Mihály  / Martinus

Az érdeklődők március 4-én találkozhattak az író, Dr. Martos

Levente Balázs atyával a Mindszenty József  iskola könyvtárá-

ban. Bencze Tamás tanár úr vezetésével, barátságos és sugárzó

előadásban nyertünk bepillantást a szerző tavaly megjelent, Szí-

vembe rejtem szavaidat című könyvének tartalmába. A mű a bib-

liamagyarázat, a forráselemzés és a békés szemlélődés gyümöl-

cse. Könyv arról, hogy a megszólított ember soha nincs remény

nélkül, s könyv a párbeszédről Isten és ember, Egyház és ha-

gyomány, írott és kimondott szó között. 

Dr. Konkoly István püspök atya köszöntése
Németh Judit / Martinus

A Brenner János Kollégiumban összegyűlt vendégek március

4-én köszöntötték Dr. Konkoly István püspök atyát 80. szüle-

tésnapja alkalmából. A diákok színvonalas műsorral kedvesked-

tek a nyugalmazott főpásztornak, majd Dr. Veres András

megyéspüspök elismerő szavakkal méltatva köszöntötte elődjét

e kerek évfordulón. Dr. Horváth Lajos atya felidézte a közös

emlékeket, amely nagyon megható része volt az ünnepségnek.

Molnár Terézia, a jánosházi iskola igazgatónője pedig az intéz-

mények nevében gratulált a jubiláló püspöknek.

Betegek szentségének ünneplése a Papi Otthonban
Mátyás Zsófia / Martinus

Tóth Ferenc nyugalmazott plébános, és Nagy Pálné intézmény-

vezető Déri Péter püspöki titkárt hívták meg, hogy az Egyház-

megyei Papi Otthon lakóit részesítse a betegek kenetében

március 1-jén.  Az otthon lakói minden évben a Betegek Világ-

napja után kérik a szentséget. A koncelebrációs szentmisén a

nyugalmazott atyák is aktívan részt vettek, majd a homília után

Péter atya a betegek kenetében részesítette őket, s kérte a Be-

tegek Gyógyítójának hathatós közbenjárását minden egybe-

gyűltre.

A szõlõsi Jézus Szíve Plébánia zarándoklata Rómába
Pék Istvánné / Martinus

Fekete Szabolcs Benedek atya lelki vezetésével kegyelmekben

gazdag zarándoklaton vehettünk részt március 1-7. között.

Utunk során Tóth Imre kiváló felkészültséggel mutatta be As-

sisi, Padova és Orvieto építészeti gyöngyszemeit. Négy napot

töltöttünk a Vatikánban és Rómában, együtt imádkoztunk a

kint tanuló Dr. Perger Gyula, Németh Norbert és Lengyel

Ervin atyák által bemutatott szentmisén, zarándoklatunk csúcs-

pontját azonban a Szentatyával való személyes találkozás jelen-

tette, akinek magyar nyelvű köszöntését hálás szívvel hallgattuk.
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Nagyböjti lelkigyakorlat a Martineumban
Frikk József / Martinus

Az Egyház titka címmel tartották az immár hagyományos nagy-
böjti lelkigyakorlatot Dr. Martos Levente Balázs, a Győri Hit-
tudományi Főiskola tanárának vezetésével március 5-7. között.
A lelkigyakorlat Isten imádásába vezetette a résztvevőket. A
címben szereplő „Egyház titka” nem más, mint Isten titka, Isten
teljes, legtökéletesebb neve, ami a Szeretet. Balázs atya a követ-
kező mondatban foglalta össze a lelkigyakorlat üzenetét: „Isten

titka megszólít, akkor azt mondjuk: szeretlek! A Lélek és a Menyasz-

szony hív, amíg el nem jössz.”

Lelkinap a zsolozsmáról 
Salamon Viktória / Martinus

A hitoktatók nagyböjti lelkinapjára március 6-án került sor a
Martineum Felnőttképző Akadémián. A lelkinapot Kajtár
Edvárd szabadszentkirályi plébános, pécsi liturgikus-teológiai
tanár vezette. A nap témája a zsolozsma, az imaórák liturgiája
volt. Az első elmélkedés a dicsőítés teológiáról szólt, a második
előadás az idő, a teremtett világ és a zsolozsmázás összefüggé-
seit mutatta be, míg a harmadik elmélkedésben arra kaphattunk
választ, hogyan zsolozsmázzunk, s hogyan lehet az időt az üd-
vösség szolgálatába állítani.

Nagyböjti zenei áhítat Zalaegerszegen 
Paksa Tibor / Martinus

A Kertvárosi templomban március 6-án megrendezett áhítat
elmélkedései és zenei darabjai Jézus szenvedései köré csopor-
tosultak. Henry Newmann bíboros mélyen átelmélkedve Jézus
szenvedéseit felhívja figyelmünket, hogy az Úr szabad elhatá-
rozásából távolítja el azt a korlátot, amely eddig távol tartotta
tőle a sátánt, megnyitja ezzel emberi szívét a szörnyű szoron-
gattatásoknak. Az áhítatban közreműködött a templom ének-
kara Horváth Gábor vezetésével, Heller Józsefné énekes, Visi
Katalin hegedűművész és Dankos Attila orgonista.

Az édesapákat köszöntötték Sárváron   
Dr. Szalainé Horváth Judit  / Martinus

A Szent László Katolikus Általános Iskola tanulói március 7-
én köszöntötték az édesapákat. Március Szent József  hónapja,
így minden tanévben ekkor adnak hálát a gyerekek édesapjuk-
nak, nagyapjuknak, nevelőapjuknak fáradozásaikért, munkáju-
kért, áldozathozatalukért. Ünnepi szentbeszédében Orbán
István kanonok felhívta az édesapák figyelmét  Isten hosszan
tűrő, irgalmas szeretetére, s kérte őket, hogy nevelésükben le-
gyen helyes arányban az igazságosság és az irgalom, amely
esélyt teremt a felnövekvő gyermekek kibontakozására.
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Jézus nyomában a Kálvária felé
Lendli Erzsébet / Martinus

Szép hagyománnyal rendelkezik a Brenner János Általános Is-
kola 4.b osztálya. Nagyböjt idején szüleikkel, testvéreikkel és
tanítóikkal keresztutat járnak. Idén Fekete Szabolcs Benedek
plébános lelki vezetése mellett a szombathely-szőlősi Jézus
Szíve-templom adott helyet a közösségnek március 17-én. Az
Úr Jézus keresztútját követő állomásoknál a gyermekek felol-
vasták az életükben előforduló problémákat és a kéréseket meg-
fogalmazó elmélkedéseket. „Jézusom, irányítsd tetteimet, szavaimat,

gondolataimat az örök élet felé.” – imádkozták az út végén.

Kispapok nemzeti zarándoklata Mátraverebély-Szentkútra
Böjti Balázs / Martinus

A Győri Szeminárium növendékeiként részt vettünk a kispapok
március 13-i országos gyalogos zarándoklatán a Váci Egyház-
megye szervezésében, hogy ily módon is tanúságot tegyünk hi-
vatásunkról, és a Papság évében középpontba állítsuk Krisztus
szolgáját, a papot. Utunk során jelenlétével megtisztelt bennün-
ket Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök és Dr. Ternyák Csaba
egri érsek is. A szentmisét Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius
mutatta be Dr. Beer Miklós és Spányi Antal püspök atyákkal,
valamint a szemináriumok elöljáróival.

Nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat
Pados Katalin / Martinus

Az Egyházmegyei Ifjúsági Bizottság által szervezett lelkigya-
korlaton ötven fiatal vett részt március 12-14. között.  Mikolás
Attila atya, egyházmegyei ifjúsági bizottsági titkár köszöntötte
a résztvevőket, majd Császár István atya, kollégiumi prefektus
Jézus Krisztus sebeiről tartott elmélkedéseket a fiataloknak, akik
a közös és csoportos beszélgetések mellett elvégezték a húsvéti
szentgyónásukat, közös szentségimádáson vettek részt, és sze-
mélyes találkozásokra, ismerkedésre is lehetőségük adódott
ezen a hétvégén.

Hittanverseny a Letenyei Esperesi Kerületben 

A Letenyei Esperesi Kerület hittanversenyét március 13-án ren-
dezték meg a pusztamagyaródi Kenyeres Elemér  Általános Is-
kolában 28 felső tagozatos diák részvételével és Kirner Zoltán
becsehelyi esperesplébános vezetése mellett. Az 5-6. osztályo-
sok korosztályát a Tuboly Sára, Major Ágoston, Bonczók Patrik
alkotta pusztamagyaródi csapat képviselheti majd az egyház-
megyei versenyen, míg a 7-8. osztályosoknál szintén helyi
együttes győzedelmeskedett Szalai Szimonetta, Major Rita és
Kulcsár Evelin személyében. 
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B
ármilyen irányból, akár autóval, busszal vagy vo-
nattal közelítünk Zalaegerszeg felé, az 1747 és

1809 között Padányi Bíró Márton püspök által építtetett,
barokk, kéttornyú Szent Mária Magdolna-templom szi-
luettje meghatározza a város képét. Ahogyan az itt te-
vékenykedő lelkipásztorok és hívek közös munkálkodá-
sa is.

A zalaegerszegi Szent Mária Magdolna egyházközség
történetéből ki kell emelnünk Mindszenty József  her-
cegprímást, aki Pehm Józsefként, hitoktatóként került
városunkba, majd az 1920-as években plébánosként
működött tovább, s tevékenysége mély nyomot hagyott
a város életében. 1927-ben Zala-
egerszegre hívta a ferenceseket,
és rájuk bízta az olai városrész-
ben épített Jézus Szíve-templom,
kolostor és a hozzá tartozó hívek
gondozását (Martinus 2009. feb-
ruár); 1929-ben felépíttette a
Zárdát, és Törökbálintról ide-
hívta a Notre Dame nővéreket.
Szociális hálót hozott létre: ut-
cánként megbízott emberek mér-
ték fel, hogy kik azok, akik
segítségre szorulnak. Sok fiatal
tanítását is segítette. Működése
alatt a város is és hitélete is jelen-
tősen fejlődött. Boldoggá avatása
épp ezért a zalai hívek szívügye
is.

Az ő munkájának szimbolikus
folytatása templomunk Johann
Ignaz Cimbal által festett freskó-
inak jelenleg is folyó restaurálása,
a zalabesenyői templom tervezett megépítése, illetve a
kertvárosi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templom fel-
építése. Utóbbi elkészültével nagy szükséget enyhítet-
tünk. A városközponttól távol eső kertváros hívő
közössége ugyanis már a ’90-es évek eleje óta szeretett
volna új templomot, amely végül Czigány István építész
tervei alapján 2004-re készült el, és Dr. Konkoly István
megyéspüspök szentelte fel a Boldogságos Szűz Mária
Szeplőtelen Szívének tiszteletére és Mindszenty József
bíboros emlékére.

A jelenleg Stróber László apátplébános vezette egy-
házközséghez tartozik a város nagyobb részén kívül
Nagykutas, Kiskutas és Kálócfapuszta is, így a hívek
száma kb. 25 ezer fő. A lelkipásztori feladatokat plébá-
nosunk mellett 3 káplán és egy nyugdíjas lelkész végzi.

Munkájukat immár két évtizede 12 lelkipásztori mun-
katárs segíti, akik a filiális egyházközségekben és a
pózvai Szociális Otthonban vasárnaponként rendszere-
sen tartanak igeliturgiát, és szentmiséken segédkeznek
az áldoztatásban.

A Zárdában 1993-tól elindított Mindszenty József  Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban 680 diák,
a Szent Család Óvodában 80-90 óvodás, a város többi
óvodájában kb. 120 óvodás és a plébánia területén lévő
önkormányzati iskolákban 1200-1300 gyermek hitokta-
tását végzik hittanárok bevonásával. Ez azt jelenti, hogy
plébániánk területén a gyermekek kb. 60 százaléka ré-

szesül rendszeres hitoktatásban.
Ezt segítik továbbá az iskolán kí-
vüli foglalkozások, kirándulások,
zarándoklatok és egyéb esemé-
nyek.

Az egyházközségben virágzó
hitéletet, sokféle kezdeményezést
találunk, annak ellenére, hogy az
elmúlt rendszer mindent elköve-
tett, hogy „Mindszenty városában”

visszaszorítsák a hitet. A 80-as
években már alakult ifjúsági
énekkar, különböző családos kö-
zösségek, melyek a rendszervál-
tozás után kiteljesedtek. Megala-
kult a Mária Légió, a Cursillo, a
Karitász, s több ifjúsági, fiatal fel-
nőtt-közösség, illetve imacsoport
is működik egyházközségünk-
ben. Az imaélet egyik központja
a Szent Család Óvoda, a plébá-
niatemplomban és a kertvárosi

templomban pedig felváltva minden kedden van biblia-
magyarázat. Az egyházközség tájékozódását közös dol-
gainkról saját szerkesztésű újság, honlap és internetes
hírlevél segíti. Különleges ökumenikus imádság színterei
a taizéi imaórák, amelyeket mindig különböző templo-
mokban tartanak fiataljaink vezetésével. Egyházközsé-
günk világi tagjainak kezdeményezésére már 1994-től
működik a szeptember utolsó hétvégéjén lebonyolított
Családfesztivál, amely színvonalas programjaival immár
városi méretű rendezvénnyé nőtte ki magát.

„Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura!” Mindenkori lel-
kipásztorok és tettre kész világiak a 84. zsoltár szavaival
tesznek együtt tanúságot amellett, hogy jó a Szent Mária
Magdolna egyházközséghez, s rajta keresztül Krisztus-
hoz tartozni.

A zalaegerszegi Szent Mária Magdolna egyházközség
Paksa Balázs
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A
Fogolykiváltó Boldogasszony és Szent László

kegyhelyeként ismert Búcsúszentlászló a Dunán-

túl egyik legnagyobb búcsújáró helye. A falu a göcseji

dombok ölén, a Veszprémi Egyházmegyében található.

A hagyomány szerint maga Szent László király rendelte

el kápolna építését ezen a helyen a Boldogságos Szent

Szűz tiszteletére, miután csodás módon megmenekült

az őt üldöző seregtől. Bár konkrét történelmi bizonyíték

nincs arra nézve, hogy valóban ő építtette volna, a ré-

gészet is igen ősinek, román korinak vallja a főoltár mö-

gött meghúzódó és az évszázadok során megőrződött

kegykápolnát. A középkorban remeték éltek ezen a he-

lyen, majd a 17. század végén Széchenyi Pál veszprémi

püspök a ferences szerzeteseknek adta az addigra már

közismertté vált zarándokhelyet. A település templomát

1714-ben kezdték építeni, majd 1734. június 20-án

Acsády Ignác veszprémi püspök szentelte fel Szent

László tiszteletére az elkészült Isten házát. Az oltár mö-

gött található egy átjáró az ősi, román kori templomba.

Kriptát is kialakítottak az építők, ahol egészen 1811-ig

helyezték végső nyugalomra az elhunyt szerzeteseket. 

A búcsúszentlászlói templomot a színek és formák

szemet gyönyörködtető összhangja miatt a magyaror-

szági barokk művészet egyik kiemelkedő alkotásaként

tartják számon. A templomban lévő szobrok és oltárok

döntő többsége közel háromszáz éves. A fa- és szob-

rászmunkák nagy részét ferencesek végezték. A főoltár

közepén található festményen Szent László király, a

templom védőszentje látható, akit a megszokottól elté-

rően nem harcoló vitéz lovagként, hanem országépítő

királyként, igazságot osztó bíróként ábrázol a festő. A

templom nyolc mellékoltárán a lourdes-i Szűz Mária-ol-

tárt kivéve a barokk stílusjegyei figyelhetők meg. A szó-

szék, annak ellenére, hogy az 1910. évi felújítás

alkalmával számos díszétől megfosztották, ma is a temp-

lom egyik művészileg talán leggazdagabb alkotása. A

búcsúszentlászlói Isten házát, amely békés nyugalmával

százezrek számára adott már lelki erőt és vigasztalást az

évszázadok során, hazánk legszebb templomai között

tartják számon. 

Egyházmegyei Zarándoklat
Dr. Veres András megyéspüspök

Kedves Testvérek!

Az elmúlt évek jól sikerült Egyházmegyei Zarándok-

latai után ebben az évben is zarándoklatot hirdetek

május 1-jére, ezúttal Fogolykiváltó Boldogasszony és

Szent László kegyhelyére, Búcsúszentlászlóra. Szeretet-

tel hívom idén is az Egyházmegye híveit, hogy lelkileg

gazdagodhassunk, és hitünkben megerősödhessünk e

csodálatos kegyhelyen.

A zarándoklatra a Szombathelyi Egyházmegye plébá-

niái autóbuszokat indítanak, érdeklődni bármelyik plé-

bánián lehet. A résztvevők akár autóbusszal, akár

személyautóval érkeznek, zarándokcsomagot igényel-

hetnek 400 Ft-os áron, amit az indulás előtt saját plé-

bániájukon vehetnek át.

A zarándoklat programja:

11.00 püspöki szentmise a templom melletti szabad-

téri oltárnál

12.30 lehetőség ebédre és szabad program

14.00 választható programok: 

• Via lucis a szabadtéri oltártól a Kálvária–ká-

polnáig

• Zenei áhítat és litánia a kegytemplomban

15.00 Szentségimádás

16.00 Esti dicséret a szabadtéri oltárnál

Nagyon fontos, hogy ülőalkalmatosságot (széket, pár-

nát) hozzunk magunkkal, mert a zarándokhelyen kevés

a kiépített ülőhely.

Szeretettel várom minden testvéremet Búcsúszent-

lászlóra, hogy a Papság évében közösen imádkozzunk

papjainkért, új papi hivatásokért, családjainkért és Egy-

házmegyénkért.



Csúcs és Forrás
Az eucharisztikus ima 1.
Kürnyek Róbert

A
z eucharisztia liturgiájának központi és legna-
gyobb része az eucharisztikus ima nevet viseli,

amely a prefációtól (az adományok előkészítése után)
az Őáltala, ővele és őbenne kezdetű záródicsőítésig tart. Az
egész imádság egyetlen egységet képez. Különböző ré-
szeiben Isten dicsőítését és a Szentlélek hívását köve-
tően a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé változik,
amely adományt aztán a hívő közösség felajánl a Te-
remtőnek.  

Az eucharisztikus ima egyszerre dicsőítés, étkezési
áldás és áldozati imádság, a hálaadás és a megszentelés
imája. A pap felszólítja a népet, hogy emelje fel szívét
az Úrhoz imával és hálaadással, s az egybegyűlteket ön-
magához kapcsolja abban az imában, amelyet az egész
közösség nevében intéz Jézus Krisztus által az Atyához.
Ennek az imádságnak az az értelme, hogy az egész kö-
zösség csatlakozzék Krisztushoz Isten csodás tetteinek
magasztalásában és az áldozat felajánlásában. Az eucha-
risztikus ima megkívánja, hogy mindenki tisztelettel és
figyelemmel hallgassa. (RMÁR 78.)

Az eucharisztikus ima nem kizárólag a liturgia veze-
tőjére tartozik, bár a legnagyobb részét ő maga imád-
kozza hangosan, de ezt a közösség nevében és a
közösséggel együtt teszi. Az ünneplő közösség is bele-
kapcsolódik ugyanis a maga válaszaival, feleleteivel és
énekeivel, de csatlakozik a pap imájához akkor is, ami-
kor saját életének áldozatát és saját kéréseit is felajánlja
a pappal együtt a Mindenhatónak. A hívő közösség
ilyen módon való cselekvése az eucharisztikus imában
– vagyis hogy nem pusztán a kimondott szavakon ke-
resztül kapcsolódik az imádságba – elengedhetetlen fel-
tétele annak, hogy teljes értékűen vegyen részt a szent
cselekményben.
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Húsvét jelentése
Mátyás Zsófia

A
húsvét Megváltónk, Jézus Krisztus feltámadásá-
nak ünnepe. Örömünnep, a Katolikus Egyház

legszebb, s egyben legfontosabb eseménye. Szűkebb ér-
telemben magában foglalja a hús vételét, vagyis a hús
fogyasztásához való visszatérést a negyvennapos böjt
után, ugyanakkor utal a feltámadásra, amellyel az Úr
Jézus a megtestesülés beteljesedéseként ismét fölvette
a testet (húst), immár megdicsőült emberi testét, ezzel
elhozva számunkra az örök üd-
vösség ajándékát, részesítve ben-
nünket a feltámadás és az örök
élet kegyelmében. „Tudjuk ugyanis,
hogy ha földi sátrunk összedől, Istentől
kapunk lakást: örök otthont a menny-
ben, amit nem emberi kéz épített.”
(2Kor 5,1) Végül felhívja figyel-
münket a kiemelt jelentőségű
szentáldozásra is: „vegyétek... ez az
én testem.” (Mt 26,26) A nagyböjti
előkészületi időt követően a feltá-
madással kezdetét veszi az öröm
útja, amikor az örömhírt nemcsak 

hirdetjük, hanem egyben hordozzuk is minél tovább,
ahogy azt az apostolok is tették Jézus tanítását követve. 

Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus meg-
adta számunkra az örök élet lehetőségét – „Amint
ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki
életre is kel. Mindenki, amikor sorra kerül...” (1Kor 15,22-
23) –, hogy létünk ne csupán a földi életre, annak mu-
landó örömeire, kívánságaira, gyarlóságaira korlátozód-
jék, hanem részesülhessünk az örök életben azáltal,
hogy halálával megváltotta a világot. A keresztény em-
bernek törekednie kell a lelki-erkölcsi értékek megtar-

tására, hordozására, továbbadásá-
ra, hiszen ezek túlmutatnak a
gyarló földi életünk során fontos-
nak vélt „értékeken”. 

Ez az az út, amelynek ösvényén
haladva lényünket, személyiségün-
ket szebbé, értékesebbé és von-
zóbbá tehetjük embertársaink
számára, megmutatva azt az erős
és elszakíthatatlan köteléket, a-
mely bennünket, keresztény em-
bereket közösséggé formál,
összetart és segít földi életünk ál-
lomásain. 
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Egy pap a katolikus iskolákért
Pál Ferenc

M
anapság, amikor a katolikus iskolák finanszíro-
zásának rendezetlensége már-már az intézmé-

nyek működését veszélyezteti, érdemes olyan papokra
emlékeznünk, akik akár életük kockáztatásával is kiálltak
ezen intézmények léte mellett. 1948-ban az iskolák ál-
lamosításakor az Egyház – Mindszenty József  herceg-
prímás vezetésével – többször, többféleképpen igyeke-
zett felhívni a hívek figyelmét azok hasznára, pótolha-
tatlan mivoltukra. Egyházmegyénkben is több papot
meghurcoltak ebben a korszakban azért, mert kiálltak
Mindszenty József  és programja mellett.

Egyiküket, Szokolyi Alajost (1901-1988) a korban
Egyházmegyénk egyik legfelkészültebb papjaként tart-
juk számon. A teológiát mint székesfehérvári szemina-
rista Innsbruckban, Bécsben, Budapesten hallgatta, s
tanulmányi évei alatt, 1929-ben írta meg a Schönere
Zukunftban az egyik első életrajzot Prohászka Ottokár
székesfehérvári püspökről. 

1948. június 22-én az ÁVO letartóztatta, s a hírhedt
Andrássy út 60-ba szállította, ahol a július 13-ról 14-re
virradó éjszaka rettenetesen megverték, majd a Dél-

Budai Internálótáborba szállították.  Az akkori megyés-
püspök, Kovács Sándor igyekezett közbenjárni érdeké-
ben, s lelket önteni papjába. Ezért november 4-én őt és
Tornyos Józsefet, aki akkor szintén börtönben volt,
meglátogatta, s nem sokkal ezután, december 8-án ki is
szabadultak. Szokolyi Alajos élete további részében plé-
bániát már nem vezethetett, nyugdíjazták, s Felsőpa-
tyon, majd később Szombathelyen lett kisegítő lelkész. 

Az Isten hosszú élettel áldotta meg, 1988-ban a szé-
kesfehérvári papi otthonban hunyt el.

Egy kinevezés és ami mögötte van
Pál Ferenc

E
gyházmegyénk honlapja nemrégiben felhívta ol-
vasóink figyelmét egykori főpásztorunk, István

Vilmos halálának 100. évfordulójára. Ennek megfele-
lően az idei évben szeretnénk felidézni megyéspüspök-
ként végzett tevékenységét, ezzel is minél nagyobb
figyelmet szentelve a kissé méltatlanul elfeledett, szent-
életű főpásztorunknak. 

Miután 1899-ben Hidasy Kornél (1882-1900) egész-
ségügyi állapota olyan mértékben megromlott, hogy
püspöki hivatalát már egyedül nem volt képes ellátni,
pápai engedéllyel a precizitásáról is-
mert István Vilmost kérte maga mellé
segédpüspöknek.

Mivel István Vilmos segédpüspöki
pozícióját öröklési jog nélkül töltötte
be, Hidasy Kornél elhunytával a helyi
lapokban máris megindult a találgatás,
vajon ki lesz a következő megyésfő-
pásztor?

A dualizmus idején a püspökök ki-
nevezésébe a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztériumnak széleskörű be-
leszólása volt. A főpásztorokat a ki-

rály nevezte ki (nominatio), viszont a pápa iktatta be
(praeconisatio). Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy
a kinevezéseket komoly egyeztető tárgyalások, kölcsö-
nös kompromisszumok előzték meg.

Mivel ezek az egyeztetések általában szóban történ-
tek, rendkívül nehéz eldönteni, hogy valójában kinek a
jelöltje volt István Vilmos: a kormányé vagy az Egy-
házé? A kormánypárti Vasvármegye a következőket
írta, miután nyilvánosságra került, hogy ő lesz az új
püspök: „Bölcs elme volt az, amely kiválasztotta őt a főpásztor

magas hivatására. Mert pap kellett oda, aki igaz ember, és szíve

teli van szeretettel; (...) akit nem ragadtak magukkal a felekezeti

politika túlságai, hanem aki a vallást, hazát és népet nem egy-

mástól elválasztva, hanem együtt szereti. (...)

mert benne láttuk azt a papot, aki egyhá-

zának jogaiért és igazaiért tiszta lélekkel

hevül ugyan, de (...) mindenkor a józan meg-

egyezésre, hazafias kiengesztelődésre volt irá-

nyozva.”

Bár a sajtóvisszhangok alapján úgy
tűnik, a kormány segítette István Vil-
most a püspöki székbe, későbbi poli-
tikai, egyházi intézkedései azt bizo-
nyítják, hogy akár ellenük is képes
volt megvédeni Egyháza és Egyház-
megyéje érdekeit.
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Egymás terhét hordozzátok!
Marx Gyula

A
Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs

Bizottságának kezdeményezésére Dr. Veres And-

rás megyéspüspök március 13-án egyházmegyei imana-

pot hirdetett az Egyházmegye családjaiért és családos

közösségeiért. Ezen a napon mindenki egyéni imájával

kapcsolódhatott a közös szándékhoz, de számos plé-

bánián szerveztek szentségimádást vagy más közös

imaalkalmakat.

Zalaegerszegen a Notre Dame Zárda-kápolnában a

családos közösségek vezetői gyülekeztek, hogy együtt

töltsék a napot közös böjtöléssel és imával. Kiss László

pákai plébános előadásával kezdtük a programot, aki

arról beszélt, hogy Szent Pál szeretethimnusza szinte

minden esküvőn elhangzik, mégsem vesszük a szerete-

tet olyan komolyan, ahogyan azt kellene, s példákkal il-

lusztrálta, hogy többnyire csak „szeretgetjük” Istent és

egymást. Nem elég elfogadni a „magam módján hívőként”,

hogy Krisztus az Isten Szentje, hiszen a Biblia tanúsága

szerint ezt a Sátán is megtette, hanem nap mint nap

gyakorolni kell a szeretetet úgy, ahogy azt az apostol le-

írta. Ezt követően közös zsolozsmával és szentségimá-

dással töltöttük a délelőttöt. Az ebédszünetet követően

László atya második előadásában az ima erejéről szólt:

„Ahol nincs közös ima, ott megbomlik az egység, s lassacskán
elvész a szeretet.” A hívő ember a nap minden részében,

minden cselekedetével imádkozik, de meg kell találnunk

az időt a napi elmélyült, komoly imára is. Választható

programrészként taizéi imaóra következett, vagy a ka-

rizmatikus imaközösség szolgálata által kapcsolódhat-

tunk be Isten dicsőítésébe. Ezután a Főpásztor muta-

tott be szentmisét. Ennek elején a közösségvezetők jel-

képesen egy-egy kisebb vagy nagyobb kő formájában

az oltár lábához helyezték azokat a terheket, amelyek

cipelése nehézséget jelent számukra. A szentmise végén

Püspök úr kezéből megbízást vehettek át a közösségek

vezetésére, ezáltal a nagyobb közösség felelősségteljes

szolgálatára is. Annak érdekében, hogy az egyes család-

közösségek is kapcsolatba kerüljenek egymással, az ál-

taluk előzetesen kért imaszándékot véletlenszerűen

kiosztottuk egymás között, hogy a következő év során

imáinkban hordozhassuk egymás terheit. A szentmise

és ezzel az imanap is Püspök úr által erre az alkalomra

írt ima közös elmondásával zárult.

Befejezésül néhány visszajelzés a résztvevőktől:

„Jó volt töltekezni a sokfajta imalehetőségből, érezni a közösség
erejét.” (Ferencsák Béla és Zsuzsa)

„A szentségimádás alkalmat adott a László atya által elin-
dított gondolatok továbbfűzésére, hálaadásra és kéréseink meg-
fogalmazására a köztük jelenlévő Úrhoz.” (Tímárné Balogh
Róza)

„…már a nap folyamán azt éreztük, hogy ajándékba kap-
tunk a március 13-i kezdeményezéssel egy lelkigyakorlatot…”
(Szilasi Imre és Julcsi)

„Nekem pont most, pont erre volt a legnagyobb szükségem.”
(Fehérné Krisztina)

„Nagy élmény volt látni, milyen gazdag az Isten, milyen sokféle
imamódon szólíthatjuk meg Őt!” (Busa Tamás és Eszter)
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A
frigyládát hordozó papok Józsue parancsára be-
léptek a Jordán folyóba, és megálltak benne (Józs

3). Egyszerre voltak bátor újítók és visszafogott kon-
zervatívok. Elsőként megtenni egy bátor lépést, ez volt
megbízatásuk, de az is, hogy utolsóként hagyják el a ve-
szélyes terepet. Átmeneti korszakban hordozták a szen-
tet, alakították a történelmet. Két világ határán álltak: a
jól, biztosan ismert egyiptomi és a bizonytalan új, a bál-
ványimádással tarkított kánaáni kultúra határán. A pap
örök státusza ez, minden terhével, ambivalenciájával
együtt. Szalézi Szent Ferenc, Páli Szent Vince, Vianney
Szent János gondjait nevezhetnénk egyszerűbbnek? Ők
mind a sarkalatos erények hősei. Az „arany közép” egy-
általán nem középszerű bajnokai. Talán mindig ez a lé-
nyeg: a normák megtartásához szükség van erényre! Az
erények pedig az identitás helyes kialakításához – Krisz-
tushoz/önmagunkhoz/papsághoz – nélkülözhetetle-
nek. A mai kihívásainkon töprengve úgy gondolom,
nem a kihívás új, csak nekünk új. Ez a „nekünk új” azt
jelenti: a feladat a miénk, nekünk érdemes munkálkodni
magunkon, a világon. Fedezzük fel: az evangélium misz-
tériuma és ereje, a történelem nagy tanítómestere, pap-
költőink ihletett sorai, a szentek kiváló példája, a tudo-
mány rendezett és világos logikája biztosan segítenek
kiigazodni, eligazodni a mai világban. A korábban egy
világnézetre épülő, egyetlen erkölcsöt képviselő társa-
dalom egyre inkább széttagolt, specializálódott, sokfél-
évé vált. A bennünket körülvevő világ megváltozását és
a globális média termékét ezekben a veszélytelennek
tűnő mondatokban fedezhetjük fel napról napra: „hívő
vagyok, a magam módján”. Ezért még inkább fontos, hogy
Krisztus arcát szemléljük, az ő papságából részesültünk,
az evangéliumi Krisztusarc – legyőzve is – győztes tá-
volokba néz, még csak nem is hasonlít a győzedelmes
amerikai ember által megformált figurára, a „happy end”-
del végződő történetek hősére; ha Krisztus hűsége a
papok hűsége, akkor ereje is az Ő Ereje. 

Korunkban próbálunk eleget tenni hivatásunk kihívá-
sainak, széles skálán – az értékőrzőktől az újítókig –
sokfajta módszert tapasztalunk a pasztorációban. Sok-
szor érezhetjük magunkat úgy, mint egy „dzsungelháború
résztvevője” (Miért is küzdök? Hol vannak a többiek?). A
szolidaritás, összetartás erénye fokozottan szükséges a
kohézió fenntartásához, összefogás, együttműködés
nélkül nincs egység. Az identitás megőrzése nem jelent-
heti az én bezárulását, a te kizárását. Nem vitathatjuk,
hogy ránk is hatnak e világ változásai, ám felfedezhetjük
Isten oltó kését, mely úgy munkál bennünk, hogy „új
szépséget teremni sebez” minket. Erényből remény születik

(vö. Róm 5,5): ez identitásunk pünkösdi távlata. Választ
tőlünk (is) várnak. Ajánlatos a párbeszéd önmagunk
mélyebb megismerésére, helyes önismeretre, igaz ez na-
gyon is kockázatos terep. A keresztény emberkép, mint
nagyszerű ajándék felfedezése és továbbadása fontos,
és nem utolsó sorban a megújulás számára. Ez a feladat
ma – a hivatás és a megváltozott társadalom metszés-
pontjában – különösen is nélkülözhetetlen. 

Képtelenség mindenhez érteni. Az ősegyház használta
a „sebesült gyógyító” képét. Nem az a legjobb gyógyító, aki
töretlenül és nehézségek nélkül ment át az életen,
hanem éppen az, aki nehézségeket legyőzve megbirkó-
zott velük. A pap nem azért él, mert olyan kompetens,
hanem mert az életet (hivatását) mindig és mindig aján-
dékba kapja. Nagy titok ez! Nagyszerűen fogalmazza
meg Toronyi Németh István, mit jelent mindez az alázat
a realitás talaján: „Uram, én csak ekevas vagyok. Szívtől szí-
vekig húzom a barázdát.” Ne felejtsük, nekünk, papoknak
(is) az erények sora az 1. parancsolatnál kezdődik. „Tehát
nagyon ügyeljetek arra – az életetek függ tőle! –, hogy az Urat,
a ti Isteneteket szeressétek!” (Józs 23,11) De jó volna, ha
majd öregkorunkban – a majd akkor újak és fiatalok,
amikor papi életünk alakulásáról érdeklődnek – nem ezt
az egytalentumos választ adjuk: „hát tudjátok régen ez nem
így volt, a mi időnkben jobbak voltak az emberek”, hanem:
„tudjátok, úgy maradtunk hűségesek, hogy tapasztaltuk egymás
szolidáris és lojális együttműködését, ajándékként és titokként
éltük hivatásunkat, a hívek is ugyanígy cselekedtek, a normák-
hoz mindig erényeket kerestünk. Sokszor véltek naivnak minket,
de tudjátok, amikor mi voltunk két korszak határán nem kibo-
rultunk, hanem leborultunk, és egyet nagyon is komolyan megta-
nultunk: ha a Jordánon át kell kelni, és a frigyládát magasba
kell emelni, s a víz nyakig ér is, az értékőrzők a rudat soha nem
rántották félelemből vissza, az újítók pedig az előbbiek kezéből
türelmetlenül nem tépték ki. Így jutottunk túl minden nehézségen
száraz lábbal, megőrizve közös identitásunkat. A mi hivatásunk
Krisztus, a feladatunk az összes többi.”

Papi identitásunk a posztmodern korában
Kiss L. Gábor
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Könyvajánló – Pap bõrdzsekiben
Paksa Balázs 

S
zokatlan ez a kifejezés, hát még ha elképzeljük. Egy könyvcímet mindenképp
megér. Ám még nagyobb lesz meglepetésünk, ha megtudjuk: ez nem csupán

frappáns tréfa.
A valódi élettörténet főhőse, Guy Gilbert tizenöt gyermekes munkáscsaládba szü-

letvén hamar megtapasztalta a nélkülözést, a külvárosi kemény életet. Papnövendék-
ként kicsit nehezen viselte a szemináriumot, ám saját sorstársai, a magukra hagyott
suhancok között önmagára is rátalált. Pontosabban: Krisztusra, hiszen – mint maga
állítja – minden szenvedőben, kisemmizettben Őt kell látnunk, s nem elég, ha egy-
szeri adománnyal könnyítünk lelkiismeretünkön, hanem tartósan oda kell állnunk
melléjük. A bőrdzsekis pap nem foglalkozik teologizálással, nem épít gondolati lég-
várakat, hanem épp ezt csinálja, és nem tesz lakatot a szájára, ha védenceiről van szó. Kritizálja az egyházi szer-
vezetek lustaságát, ám visszautasít minden törekvést, amely ki akarná játszani Egyházunkkal szemben. Nagy
hévvel bírálja a langyosakat, és lelkes tanúságot tesz egy megalkuvás nélküli kereszténységről. S hogy hitelesen,
egyből kitűnik: hívei egyre csak gyarapodnak.

Ne tévesszen meg hát minket a kissé talán bulváros cím: egy sugárzó, a valóságban két lábbal benne álló,
egyúttal minduntalan Krisztusra tekintő, valóban hiteles életpéldáról olvashatunk Guy Gilbert atya könyvében.

Guy Gilbert: Egy bőrdzsekis pap vallomásai / Új Ember Lap- és Könyvkiadó / 2007 / 256 oldal / 2 200 Ft

Fókuszban - programok, események

április 17. (szombat)

9.30 óra A hittanverseny egyházmegyei döntője (Szombathely, Marti-

neum Felnőttképző Akadémia)

17 óra Bérmálás (Zalaegerszeg, Notre Dame zárdakápolna)

19.30 óra Taizéi imaóra (Zalaegerszeg, Jézus Szíve-templom)

április 18. (vasárnap)

10 óra Bérmálás (Celldömölk, Nagyboldogasszony-templom)

15 óra Bérmálás (Vasvár, Szent Kereszt felmagasztalása-templom)

április 24. (szombat)

10 óra Bérmálás (Teskánd, Magyarok Nagyasszonya-templom)

15 óra Egyházmegyei Ministránsnap (Szombathely, Brenner János Ál-

talános Iskola)

április 25. (vasárnap)

10 óra Bérmálás (Tornyiszentmiklós, Szent Miklós-templom)

15 óra Bérmálás (Őriszentpéter, Szent Péter apostol-templom)

április 27. (kedd)

18 óra KÉSZ Körmendi Csoport – Dr. Gyürki László pápai prelátus elő-

adása (Körmend, Polgármesteri Hivatal nagyterme)

május 1. (szombat)

Egyházmegyei Zarándoklat (Búcsúszentlászló)

május 2. (vasárnap)

16 óra Bérmálás (Szentgotthárd, Nagyboldogasszony-templom)

május 8. (szombat)

10 óra Bérmálás (Egervár, Alexandriai Szent Katalin-templom)

15 óra Bérmálás (Szécsisziget, Szent Kereszt-templom)

24 órás szentségimádás (Szombathely, Fatimai Szűzanya Szeplőtelen

Szíve tiszteletére és Boldog Batthyány-Strattmann László emlékére

épült templom)

május 9. (vasárnap)

10 óra Bérmálás (Sárvár, Szent László-templom)

15 óra Bérmálás (Torony, Szűz Mária neve-templom)

május 10. (hétfő)

10 óra Egyházmegyei Papi Lelkinap (Szombathely, Martineum Felnőtt-

képző Akadémia)

május 13. (csütörtök)

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

kesegyház)

május 15. (szombat)

10 óra Bérmálás (Páka, Szent Péter és Pál apostolok-templom)

15 óra Bérmálás (Bánokszentgyörgy, Szent György-templom)

Az állatkert igazgatója büszkén muto-

gatja a vendégeknek a közös ketrecbe

zárt bárányt és oroszlánt.

– Íme egy szép példa a konszenzusra.

– Csodálatos! És tényleg nincs velük 

semmi gond?

– Az oroszlánnal semmi, a bárányt időnként cserélni kell. 

*  *  *

Nyelvtanóra az iskolában:

– Én csinos vagyok. Na gyerekek, milyen időben van ez a 

mondat?

– Múlt időben, tanárnő kérem!

*  *  *

Vettem egy házat az autópálya mellett. Abszolút nem za-

varó, ha megszokod, hogy százharminccal kell kiállni a ga-

rázsból. 




