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Piranesi-kiállítás az Egyházmegyei Múzeumban
Horváthné Simon Katalin

„Minden út Rómába vezet” címmel Piranesi itáliai rajzművész, réz-

metsző rézkarcaiból látható válogatás augusztus 10-től október 9-ig

Szombathelyen, az Egyházmegyei Múzeumban.

G iovanni Battista Piranesi az ókori Róma és környéke épületeit ábrázoló
nagyméretű rajzaival öregbítette Róma hírnevét és ösztönözte a klasz-

szikus korszak régészeti kutatását. Piranesi 1720-ban született Moglio városá-
ban. Marco Foscarninivel Rómába ment, hogy rajzolóként dolgozzon mellet-
te. A rézkarcolás technikáját Giuseppe Vasi vedutarajzoló ismertette meg vele.
Róma számos antik és korabeli építményét kutatta s mérte fel. XIV. Benedek
pápa és egy angol arisztokrata támogatásának köszönhetően saját üzletet nyi-
tott a Via Corson. A „Carceri” (Börtönök) címet viselő tizenhat kartonból álló
sorozatát a 18. század közepén készítette el, és ekkor dolgozott a „Vedute di Roma” című, Róma antik és barokk
építészeti emlékeit bemutató, manapság talán legismertebb sorozatán. Építészi munkásságának része a római
Santa Maria del Priorato templom és a Piazza dé Cavalieri megtervezése, valamint a Castel Gandolfoi pápai palota
felújítása. Piranesi rajzainak köszönhető a San Paolo fuori le Mura (Róma második legnagyobb bazilikája) esetében,
hogy a tűzvész előtti állapotról megbízható források állnak rendelkezésre.

A főszékesegyházakat ábrázoló látképei nemcsak építészi vagy művészi érdeklődéséből fakadtak: felfigyelt a
kor idegenforgalmára, hozzáfogott az emlékképek-emléklapok gyártásához és forgalmazásához is. Propagálója
és terjesztője lett az antik művészetnek, építészetnek. Nevéhez kötődik az antik művészeti ismeretek egész Eu-
rópára történő szétsugárzása. Rézkarcait művészeti mintaképeknek, sőt történelmi beszámolónak is tekintjük.
Rézkarcait és grafikáit a nyugati rajzművészet nagy alkotásai közé sorolják.
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Angyalokkal a mélyben
Ipacs Bence

V
igyázz reánk, édesanyánk, angyaloknak királyné asszo-

nya! E sorok jutottak eszembe újra és újra – némi
tanácstalanság mellett –, miután a szeptemberi szám
szerkesztőségi ülésén témaként kiválasztottuk az angya-
lokat, és rám esett a vezércikk megírásának feladata.
Őszintén szólva, nem sok kapcsolatom van az angya-
lokkal, s nem is igazán tudtam, mit írjak róluk. Bár na-
ponta elmondom a Szent Mihály-imát – mert hiszem és
vallom, hogy ez egy nagyon fontos imádság abban a vi-
lágban, ahol a „sátán és a többi gonosz szellemek” a lelkek
vesztén megállás nélkül munkálkodnak – ez azonban
még kevés egy vezércikkhez. Visszaemlékeztem teoló-
giai tanulmányaimra, amelynek nyolc évéből összesen
egy órányi anyagot tettek ki az angyalok. Jegyzeteim,
tankönyveim néhány oldalt hoznak csak róluk. Felütve
a Katekizmust, kilenc pontban találjuk hitünk tanítását
az angyalokról. E csekély háttérrel tudtam, az elkövetke-
zendő hetekben sokat kell gondolkodnom a témáról.

Annak ellenére, hogy az angyalokkal való foglalkozás
nem tölt be különösebb szerepet az életemben, látni
kell, hogy a világban egyre inkább figyelnek rájuk. Miu-
tán beütöttem az angyalok szót az interneten, 543 000
találatot kaptam, amelyek jó része a különféle ezoterikus
oldalakra vezetett. Ízelítőül néhány cím: horoszkópod és

őrangyalod, angyalkommunikáció-tanfolyam, angyalkártya, ön-

gyógyítás angyali segítséggel, angyalkő, angyalklub, stb. Ugyan-
ezekről egy átlagos könyvesboltban is könnyedén
találunk irodalmat. „Angyalkultusz” tehát van. E jelen-
ségre válaszolva Egyházunkban is többen ragadtak tol-
lat, olykor előadásokat hallgathatunk, vagy akár angyalos
lelkigyakorlaton is részt vehetünk. Bevallom, semmi
ilyennel nem kerültem eddig kapcsolatba. Maradt a gon-

dolkodás: mit írjak az angyalokról? Aztán történt egy
különleges esemény. 

Egy júliusi szombat hajnalon vonatra szálltam, hogy
részt vehessek hazánk utolsó működő mélyművelésű
bányájában, a Márkushegyi Bányaüzemben tartott cso-
portos vezetésen. Noha bányamúzeumokban már jár-
tam, működő, ráadásul mélyművelésű bányában még
sohasem. Egy ilyen túra előtt óhatatlanul eszünkbe jut-
nak olyan kifejezések, mint „bányaszerencsétlenség” vagy
„sújtólég”, s az is, hogy ezek mennyi bányász halálát
okozták már. És félelmünket csak fokozza a bányaláto-
gatás előtt aláírt nyilatkozat szövege, miszerint „a látogató

tudomásul veszi, hogy a bányalátogatás során bekövetkező, előre

nem látható események akár életvesztéssel is járhatnak”. No de
valamit valamiért, mégiscsak van, aki vigyáz ránk, sőt
vannak! A Jóisten mellett ott vannak többek közt az an-
gyalok, kiváltképp az őrzőangyalok! Így mindjárt más.
Ezzel a reménnyel szálltam be a kasba (hétköznapi ne-
vén a liftbe) negyvenedmagammal, s ereszkedtünk le
alig egy perc alatt a 340 méteres akna aljába, hogy aztán
még személyszállító szalagokon, illetve gyalogosan el-
érjük a földfelszín alatti 520 métert.

Ott lenn a mélyben bandukolva eszembe jutottak
gyermeki elgondolásaim és a művészetek különböző al-
kotásai a pokolról, mint a föld gyomrában lévő helyről.
Pedig az valójában munkahelye annak a maroknyi bá-
nyásznak, akik ezt az ezeréves emberpróbáló foglalko-
zást még űzik. De ami a legnagyobb „tapasztalatom” volt:
Isten még itt is köztünk van angyalaival és szentjeivel
egyetemben. Nem véletlenül volt a bánya felszíni nagy
gyülekezőtermében egy Szűzanya szobor! Isten angya-
laival együtt segít és őriz bennünket, élükön királynő-
jükkel, Máriával. Mindenütt, még 500 méter mélyen is.
Így odalent is elmondtam a Szent Mihály-imát. Mert az
angyalok életünk minden percét kísérik.



Horváth István Sándor

A
Martinus előző számában arról a világegyház

szempontjából jelentős eseményről adtunk hírt,

hogy XVI. Benedek pápa új tanácsot állított fel, amely

az új evangelizációért felelős. Az Egyház minden kor-

ban küldetése lényeges, központi elemének tekintette a

krisztusi örömhír terjesztését, s így van ez napjainkban

is.

A felülről, azaz az Egyház legfőbb vezetése részéről

jövő útmutatások mellett számos alulról, azaz a hívek

köréből induló kezdeményezés szolgálja az evangelizá-

ció ügyét szerte a világon. Jó példa erre az Áraszd a fényt!
(Spreading Light!) webrádió. Aligha figyeltem volna fel e

rádióra, ha egy komoly rádiós csapat üzemeltetné. Itt

azonban másról van szó: a keresztény könnyűzenét su-

gárzó internetes rádió ötlete egy mindössze 15 éves

francia fiútól származik, aki 2009 februárja óta egyedül

üzemelteti az adót. Személyesen válogatja a zeneszámo-

kat a keresztény zenekarok főként angol és francia nyel-

vű kínálatából, s szabadidejében riportokat készít az elő-

adókkal.

Sylvain Gilardeau, a bretagne-i fiú elsősorban az in-

ternetet naponta használó fiatalokat célozta meg, s szol-

gáltat számukra színvonalas műsorokat. Mivel a zene-

iparban viszonylag kevés a vallásosságát nyíltan vállaló

és hirdető világhírű előadóművész (pl. Bono, a U2

frontembere), ezért a rádió többnyire kevésbé ismert

keresztény előadók zeneszámait sugározza. A középis-

kolai tanulmányait idén megkezdő Sylvain vallja: „az
adásba kerülő dalok képesek közvetíteni a keresztény tanítást
és összhangban vannak az Evangélium üzenetével”.

Egy kamaszfiú nagyszerű kezdeményezése ez, amely

mindenképpen tanúságtételnek tekinthető. Sokszor em-

legetjük, hogy az evangélium hirdetése nem csupán a

papok feladata, akik főként prédikációikkal, de még in-

kább papi személyiségükkel és életükkel hirdetik azt az

örömhírt, amelyet Krisztus bízott rájuk. Az evangelizá-

ció a világi hívek kötelessége is, akik a maguk lehetőségei

szerint szintén tanúságot tehetnek vallásos meggyőző-

désükről. Az Áraszd a fényt! rádió létezése és sikeres mű-

ködése ösztönözzön bennünket az evangéliumból áradó

fény befogadására és továbbadására!

Katolikusok Kínában
Horváth István Sándor

A
legfrissebb hivatalos adatok szerint a világ legné-

pesebb országában, Kínában a keresztények szá-

ma elérte a 23 milliót, amelyből 5,7 millió a katolikus. A

többségében buddhista és kisebb részben iszlám vallású

országban ez a szám azonban igencsak kevésnek tűnik,

ha figyelembe vesszük, hogy Kína lakosságának száma

közel 1,4 milliárd. A számadat azonban nem lehet egé-

szen pontos, hiszen a felmérés csupán az államilag elis-

mert vallásokat veszi figyelembe, s ennek megfelelően

csak a kínai kormányhoz hű katolikusokat tömörítő Ha-

zafias Szövetség tagjait foglalja magában. Rajtuk kívül

mintegy 6-8 millióra teszik a Vatikánhoz és a római pá-

pához hű katolikusok számát.

Az elmúlt években több alkalommal irányult a Szent-

atya és a világegyház különleges figyelme a kínai katoli-

kusok felé, s ezt nem csupán az említett Szövetség

részéről történő illegális püspökkinevezések okozták.

2009 novemberében Tarcizio Bertone bíboros, a Vati-

kán államtitkára a Papság éve alkalmából a kiengeszte-

lődésre és a polgári hatóságokkal való párbeszédre

buzdította a Kínai Népköztársaságban élő papokat. A

papoknak és a kicsiny katolikus közösségnek az Istennel

és a vallással szembeni gyakori ellenségeskedések miatt

szüksége is van a bátorításra. Ezt szolgálta idén május-

ban a kínai katolikusokért világszerte megtartott ima-

nap, amelyet XVI. Benedek pápa kezdeményezett. Az

imanap apropójául az szolgált, hogy 400 évvel ezelőtt,

1610. május 11-én hunyt el Matteo Ricci, az olasz szár-

mazású jezsuita szerzetes, aki Pekingben volt misszio-

nárius.

A Vatikán nyitottságát jelzi továbbá, hogy a közel-

múltban honlapjukon kínai nyelven is közzétették a Bib-

lia teljes szövegét, az Egyházi Törvénykönyvet, valamint

a II. Vatikáni Zsinat dokumentumait.
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Martinus zarándoklat Pio atyához
Molnárné Polgár Katalin / Martinus

A Martinus Kiadó és a zalaegerszegi Best Holiday Utazási Iroda
szervezésében, Kürnyek Róbert atya lelki vezetése mellett július
19. és 24. között kelet-olaszországi zarándokúton vettünk részt,
melynek fő úticélja San Giovanni Rotondo volt, ahol Pio atya
1916-tól haláláig élt. Természetesen nem maradhatott ki
odaútban Assisi, a Szent Ferenc-bazilika, altemplomában Fe-
renc sírja, a csodálatos Giotto freskók, Klára sírja a később róla
elnevezett templomban, az eredeti tau kereszt, mely San
Damiano romos kis kápolnájában megszólalt Ferencnek.

Az Angyalos Boldogasszony bazilika rejti magában a kis Porciunkula-kápolnát, mely a ferences rend születésének
szent helye, valamint a Tranzitus-kápolnát, Szent Ferenc halálának helyét. A San Damianóban Klára kolostorának
eredeti oratóriuma és refektóriuma fogadott minket, s a Naphimnusz is itt született. 

Lanciano 1200 éve őrzi az Egyház első és legnagyobb eucharisztikus csodájának ereklyéjét. San Giovanni
Rotondóban Kürnyek Róbert atya mutatott be szentmisét abban a templomban, ahol Pio atya 1918-ban a stig-
mákat megkapta. Felkerestük Pio atya mai sírhelyét, amelyhez csodálatos mozaikokkal díszített folyosó vezet, és
a szent által alapított kórházat is megnéztük. A pietrelcinai Szent Család templomban Szakál Szilárd atya mutatott
be szentmisét, majd meglátogattuk Pio atya szülőházát, megkeresztelésének, újmiséjének helyszínét is.

A szent gyóntatásai során a távolról érkező zarándokokat gyakran elküldte Monte Sant’Angelóba egy kis lelki
elcsendesedésre. A hegyen épített templomból 89 lépcső vezet le a barlangba, ahol mindenki egyénileg imádkoz-
hatott. Loreto bazilikájában a loretói litániát imádkoztuk, Szűz Mária názáreti házában pedig az Úrangyalát.
Padovában Szent Antal sírjánál róttuk le tiszteletünket, s a bazilika számos kápolnájának egyikében felfedeztük
egy üvegablakon a magyar címert is. 

Elköszöntünk Attila atyától
/ Martinus

A Székesegyház hívő közössége július 25-én köszönte meg
Mikolás Attila atyának a három éves buzgó szolgálatot, a fiata-
los lendületet, amit közénk hozott, és azt a példás papi egységet
és összetartozást, amelyet paptársaival megvalósított. A szent-
misén a gregorián kórus énekelt, az egyházközségi képviselő-
testület nevében pedig Lendvai Rezső köszönte meg Attila atya
munkáját. Attila atya is köszönetet mondott a székesegyházi hí-
vektől kapott sok szeretetért. Isten áldja és kísérje őt következő
állomáshelyén is.

Szent Kristóf ünnepe Körmenden  
Bedõcs Gyula / Martinus

Ünnepi szentmisére és személygépkocsi-megáldásra gyűltek
össze a körmendi hívek a Szent Erzsébet-templomban Szent
Kristóf  napján. Szent Kristóf  az utazók védőszentje, képét ma
is sok autós és motoros magánál hordja. Az ünnepség szerve-
zője a Magyar Autóklub Vas megyei szervezete volt. A szent-
misében Németh Zoltán atya beszélt a vezetők felelősségéről,
majd a szentmisét követően a templom téren megáldotta a sze-
mélygépkocsikat. Az áldás végén Zoltán atya mindenkinek sze-
rencsés hazautat kívánt.



6 ● 2010. szeptember Martinus

Mézeskalács készítés Becsehelyen
Illésné Billege Zita / Martinus

Az elmúlt időszakban szép hagyományt elevenítettünk fel köz-
ségünkben: mézeskalácsot sütöttünk és árusítottunk. A bevé-
tellel a gyerekek hittantáborát támogattuk. Sokat olvasgattunk
és beszélgettünk, hogy ötleteket gyűjtsünk, s kéretlenül is ér-
keztek a jó tanácsok, az alapanyag-felajánlások és a segítő kezek.
Mézeskaláccsal leptük meg a rigyáci Szent Anna-templom hí-
veit a búcsúi szentmise után, Becsehely apraját-nagyját a július
31-i falunapon, és a petriventei híveket a kápolna szentelésekor,
augusztus 14-én.

Zarándoklat Szlovéniába   
Fehér Józsefné / Martinus

A Szentgotthárdról, Magyarlakról, Csörötnekről, Rábagyar-
matról, Rátótról, Vasszentmihályról, Körmendről és Őriszent-
péterről érkező ötven zarándoktársammal,  Inzsöl Richárd és
Zakó Jenő atyákkal, valamint Kalamár Anikó idegenvezetőnk-
kel július 29-én Szlovéniába zarándokoltunk. Első állomásunk
a brezjei Mária segíts bazilika volt, melyet  Szlovénia nemzeti
szent helyeként tartanak számon. A szentmisét követően Bled
felé vettük utunkat, itt a tó közepén álló szigetre épült templo-
mot csodáltuk meg.

Tóth Tibor atyától búcsúztak
Dr. Tószegi Sándor, Szili Ernõ / Martinus

A július 25-i ünnepi szentmise végén köszönt el a novai plébá-
nia híveitől szeretett lelkipásztoruk, Tóth Tibor plébános. Tibor
atya novai szolgálata alatt felújítottuk a plébánia belsejét, új ga-
rázs épült, a pincéből összkomfortos lakrészt alakítottunk ki.
Mikekarácsonyfa szőnyeget, új stációs képsorozatot kapott,
Szentkozmadombján az önkormányzat jóvoltából misézőhelyet
alakítottak ki a kultúrházban, Szilvágy és Zalatárnok templom-
belsője is megszépült, s felújították a zalatárnoki hegyi kápolnát
is.

Kirándulás Velencébe és Padovába  
Sõre Orsolya / Martinus

A sárvári Szent Miklós Plébánia ministránsai és felolvasói temp-
lomi szolgálatuk jutalmaként július 26. és 29. között Wimmer
Roland plébános úr szervezésében harmincketten olaszországi
kiránduláson vehettek részt. Első pihenőnk alkalmával a Maria
wörth-i kegytemplomnál álltunk meg. Velencében Roland atya
lelki vezetése mellett megcsodáltuk a Szent Márk teret, a bazi-
likát, a Doge palotát, a Sóhajok hídját és a Campanile-t, Pado-
vában pedig a Szent Antal sírja fölé épített hatalmas bazilikában
imádkoztunk.
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A répcelaki plébánia hittantábora 
Varga Virág / Martinus

Az augusztus 2-án kezdődött táborunkat a körmendi közösségi

házban töltöttük, ahol csatlakozott hozzánk a győri szeminári-

umban tanuló Németh Csaba is. Hallhattuk dr. Gyürki László

pápai prelátus boldog Batthyány-Strattmann Lászlóról szóló

előadását, megnéztük a herceget bemutató kiállítást és a Batt-

hyány-templomot is. Jártunk a Miród-forrásnál, meglátogattuk

a „hét pap anyjának” síremlékét, a nádasdi rotundát, Szőcén az

ősi templomot. A zalalövői Borostyán-tó mellett métáztunk,

Stift Zoltán atyával pedig angyalt rajzoltunk.

Elhunyt Németh Ilona, a milejszegi egyházközség kántora
Szekér Beáta / Martinus

85 éves korában, 50 éves kántori szolgálat után visszaadta lelkét

teremtőjének a milejszegi egyházközség volt kántora, Németh

Ilona. Temetése augusztus 4-én volt a Milejszeg-alsó temető-

ben, előtte gyászmisét mondott Görbe László milejszegi, Ko-

vács Tamás baki plébános és Rákosa József  atya. Németh Ilona

kántori szolgálata mellett vállalta a templomi ruhák, miseruhák

tisztítását, a templomi virágok beszerzését, a templom takarí-

tását és a sekrestyési feladatok ellátását is. A feltámadás hitével

búcsúzunk tőle.

Horváth Gábor / Martinus

Tíz évvel ezelőtt szentelte fel dr. Konkoly István püspök úr a

település új templomát. E kerek évforduló alkalmából augusz-

tus 6-án ünnepi szentmisét mutatott be dr. Veres András me-

gyéspüspök. A meghívottak között voltak a templomépítést

segítő magyar és osztrák adományozók, valamint a szomszédos

osztrák települések plébánosai. A szentmisében Rimfel Ferenc

atya felsorolta a templomban megkereszteltek nevét, a házasul-

takat, és megemlékeztünk azokról, akiket a farkasfai templom-

ból kísértünk utolsó útjukra.

Zarándoklat Ludbregbe  
Bedõcs Gyula / Martinus

A körmendi Kolping Család szervezésében a horvátországi

Ludbregbe látogattak a körmendi hívek augusztus 7-én. A te-

lepülés egyik nevezetessége a kastély, amely meghatározza a mai

Ludbreg városképét. A középkori toronymagban található a

kastélykápolna, ahol az eucharisztikus csoda történt. Josip

Durkan plébános köszöntötte a zarándokcsoportot. A szent-

misét dr. Gyürki László atya mutatta be, majd Durkan plébános

vezetésével megnéztük a kastélyt az ősi kápolnával, ahol a csoda

történt, valamint a fogadalmi templomot.
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A Fõpásztor és kispapjainak kirándulása  
Szalay Márton / Martinus

Dr. Veres András megyéspüspök és kispapjai augusztus 18-i
közös kirándulása szentmisével kezdődött a lenti Szent Mihály-
templomban, majd a Kerka völgyben és a szőlőhegyen folyta-
tódott. Meglátogattuk a Mároki-kápolnát, majd a szőlőhegyen
keresztül Szécsiszigetre érkeztünk, ahol megcsodáltuk a Szent
Kereszt templomot, a Szapáry kastélyt és az ősi vízimalmot,
amely 1968-ig működött. Kerkateskándon és a Máhomfai-he-
gyen keresztül elérkeztünk a Lenti-hegyre, ahol kirándulásunkat
vacsorával zártuk.

A szombathelyi Szent Erzsébet Plébánia zarándoklatai
P. Rácz Piusz OFM  / Martinus

Nagyboldogasszony főünnepén, augusztus 15-én a szombat-
helyi Szent Erzsébet (ferences) Plébánia hívei lelkipásztoraikkal
két híres búcsújáróhelyet is felkerestek. Márk atya Mátravere-
bély-Szentkútra vitte az egyházközség híveit, Pál és Piusz atya
pedig főpásztorunkkal, dr. Veres Andrással az ausztriai Boldog-
asszonyba (Frauenkirchen) zarándokolt, ahol a hívek zsúfolásig
megtöltötték a bazilikát. Püspök atya prédikációjában megerő-
sítette a zarándokokat, hogy Szűz Mária példáját követve járjuk
az élet útjait.

Kõszegiek zarándoklata Nagyboldogasszony ünnepén
Molnárné Polgár Katalin / Martinus

Évszázados hagyományt ápolnak a kőszegi, kőszegfalvi hívek,
amikor Mária mennybevételének ünnepén, augusztus 15-én az
Ausztriához tartozó Rőtfalvára zarándokolnak, és magyar
szentmisén vesznek részt. Bérelt autóbusszal, saját autóval, de
gyalogosan is érkeztek hívek Rőtre, ahol Anton Kolich atya kö-
szöntött bennünket. A hagyományosan 15 órakor kezdődő
szentmisét Werner József  SVD atya mutatta be, s útravalóul azt
kérte tőlünk, hogy legyünk mindig nyitottak, figyelmesek Isten
és embertársaink felé.

Nagyboldogasszony-búcsú Vasváron  
Huszár Balázs / Martinus

Éjszakai virrasztással kezdődött a vasvári Nagyboldogasszony-
búcsú augusztus 15-én, majd körmenetben vonultunk a Szűz
Mária mennybevételének tiszteletére szentelt, temetői temp-
lomhoz. Itt Horváth József  aranymisés atya mutatott be ünnepi
szentmisét, amelynek végén aranymisés áldásban részesítette a
jelenlévőket. Délután a loretói litániával köszöntöttük égi édes-
anyánkat. A helyieken kívül többek között Sárvárról, Szentgott-
hárdról, Nagykanizsáról, Sótonyból, Nyőgérből és Bejcgyertyá-
nosról is érkeztek zarándokok.
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Dr. Pem László, a Győri Hittudományi Főiskola

szombathelyi szakigazgatója Isten küldötteivel, az

angyalokkal szeretné jobban megismertetni az ol-

vasókat. A Martinus következő két számában Pem

atya segítségével kíváncsian kutatjuk majd, hogy

mit mond a Szentírás az angyalok létéről, hivatá-

sukról és tevékenységükről, valamint arra keressük

a választ, hogy miért vagyunk fogékonyak rájuk,

mint szellemi lényekre.

A z angyalok a gyermeki hit szerves részét képezik.
Az angyal léte nem egy külső látvány emléke a

gyermekben, hanem egy beléje
teremtett belső élmény része, akit
a kisgyermek leginkább elalvása
előtt fedez fel, kiságya jobb sar-
kában. A keresztény édesanya
gyermekének ebben a korszaká-
ban nyilván nem a tündérről,
hanem az angyalkáról, az őrzőan-
gyaláról beszél gyermekének. A
csecsemőkor differenciálatlan hi-
te után az édesanya imádkozni ta-
nítja kisgyermekét. Együtt fede-
zik fel az égi édesanyát és már így
imádkoznak: „(…) Szűzanyám és
őrangyalom, legyetek énvelem, ha ti rám
vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem.
Ámen.”

Ha lélektanilag ez az angyali
gyermekkorszak lassan el is ho-
mályosul, az édesanyának a neve-
lésben tudatosítania kell továbbra
is a gyermeki, az istengyermeki
lelkület további megőrzését és az angyalok létét, akik di-
csőséget és békességet hirdettek egykor a karácsonyi éj-
szakában, nemcsak a gyermekeknek, hanem a felnőttek-
nek is. 

Tudjuk, hogy az emberiség szellemi fejlődésének tör-
ténete végigvonul az egyes ember szellemi, lelki, hitbeni
fejlődésén. Így korán megjelenik az emberben az ég és
a föld, a fent és a lent, az Isten és ember kétpólusos gon-
dolkodásmódja, amelyben hatékony szerepet kapnak
Isten küldöttei, az angyalok, mint a két pólus összekö-
tői, az Isten és az ember kapcsolatának megvalósítására. 

Már a görög-pogány kultúra ismeri az „ánghelosz”-t, az
emberi kapcsolatok terén a „küldött”-et, aki küldője ne-
vében szól és cselekszik, aki az istenek különleges vé-
delmét élvezi. Homérosznál már az „ánghelosz” az iste-

nek hírvivője: így jelenik meg Hermész, akinek feladata
a lelkek alvilágba kísérése. 

Úgy látszik, hogy a modern embernek sikerült meg-
őriznie eredeti gyermeki énjét, hisz a modern irodalom-
ban is gyakran felbukkan az angyal alakja, anélkül, hogy
az olvasók ezen felháborodnának. Az angyalokat ábrá-
zoló művészet az ember vallásosságának gazdagságát
látja benne: emberi formák galambszárnyakkal (pl.
Szamotrakéi Niké, a puttók, a római Palatinuson „Lívia
házának” szellemei, stb.). A szárnyak az isteni világhoz
való könnyed felemelkedést fejezik ki, mintegy utalva a
szellemi ember, a „ho antroposz”, a felfelé tekintő, a felfelé

emelkedő angyali, jó természetére
is. Így az Istenhez közelebb levő
angyaloknak több szárnyuk van.
Viszont a bukott angyal, az ör-
dög, nem egy könnyű madárszerű
élőlény, hanem bőrszerű denevér.
Az angyal, Szentírás szerinti ábrá-
zolása megtartotta a szárnyak sze-
repének ősi, szimbolikus tartal-
mát, sőt ki is bővítette oltalmazó-
védő tulajdonságával, majd hoz-
zákapcsolta hivatásbeli méltósá-
gát és fokozott tiszteletét, minde-
nek előtt kiemelve az Isten abszo-
lút hatalmát.

A Szentírás az angyalokat úgy
állítja elénk, mint akik Isten te-
remtő tevékenységének nagysze-
rűségére emlékeztetnek, akinek
tevékenysége nem merül ki ab-
ban, ami látható és megtapasztal-
ható világunkban, annak minden

jelenségével és erőivel együtt, ami az ember számára
hozzáférhető és kezelhető, hanem létrehívott külön-
böző szellemi világokat és lényeket is. Ezek közé tar-
toznak az angyalok is, akik az ember számára a hitben
és a hívő elmélkedésben megközelíthetők. A Szentírás
igaz megállapítása nem köthető feltételekhez és nem
függhet egyetlenegy világképtől sem. Az angyalok lété-
ről és működéséről világosan beszél a Kinyilatkoztatás. 

A Szentírás tanúsága szerint az angyalok Isten hírvi-
vői, akik azért vannak, hogy közvetítsék Isten akaratát,
leginkább velünk, emberekkel kapcsolatban legyenek,
az ember és Isten népe szolgálatában álljanak (vö. Zsid
1,14). Az angyalok jelzik a transzcendens világ műkö-
dését életünkben és segítenek minket Isten misztériu-
mainak megismerésében.

Az angyalokról
Dr. Pem László
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T
eréz anya nagyszerű volt. Teréz anya azokkal is
törődött, akikről a legtöbben tudomást sem ve-

szünk, akiket a gazdasági hatékonyság hamis célját haj-
szoló társadalom haszontalannak tekint. A legelesetteb-
bek szentje ő, korunk szent Erzsébete: a meg nem szü-
letett gyermekek, a betegek és a haldoklók pártfogója,
aki hihetetlen elszántsággal és tetterővel valóban sok
szépet vitt véghez Jézusért.

Emléknapján, szeptember 5-én – pláne idén, amikor
születésének századik évfordulójára is emlékezünk – kü-
lönösen sokat méltatjuk a fényképekről ismert törékeny
albán apáca szentekhez méltó életét és a szegényekért
végzett munkásságát. A tisztelet és csodálat burája miatt
azonban, ami Teréz anyát körülveszi, nehéz igazán közel
érezni őt magunkhoz.

Kár ezért. Kár azért a tömjénillattal átitatott, távolság-
tartásra indító légkörért, amit közösségünk utólag kiala-
kít az olyan nagyszerű emberek körül, mint Kalkuttai
Teréz. Valahol faramuci is a helyzet, hiszen, ha köze-
lebbről megnézzük, Teréz anyától valószínűleg a lehető
legtávolabb állt az efféle becsvágy. Ő minden határon
túlment, a szeretet gyakorlásának kedvéért gondolkodás
nélkül keresztülgázolt mindenfajta társadalmi és politikai
korláton. Éppen ezt tartjuk tiszteletre méltónak benne.

A fent leírt távolságtartó rajongás másik fájdalmas kö-
vetkezménye frusztráló érzetünk, hogy a Teréz anyához
hasonló emberek élete lehet példaértékű és követendő
ugyan, de a valóságban csak hatalmas áldozatok árán
vagy egyáltalán nem követhető. Mindannyian csodáljuk,
amit Isten hívására Teréz az indiai szegényekért tett, de
elképzelhetetlennek tartjuk, hogy ténylegesen az általa
mutatott útra lépjünk.

Gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy összekeverjük
Teréz lelki nagyságát és annak jótékonyságban megnyil-
vánuló külső jeleit. Igaz, hogy az ő karitatív tevékeny-
sége megerősítheti hivatásukban azokat, akik valamilyen
szociális téren szolgálnak. De a legtöbben nem ezt tesz-
szük. Akkor nem a mi szentünk lenne?

Dehogynem. Lelkületét mindenkinek érdemes elta-
nulni tőle. Mindig szem előtt tartotta, hogy küldetése
teljesítéséhez szükség van a Krisztussal való bensőséges
közösségre. „Nem apostolkodhatunk, ha nem válunk imád-

ságos lelkekké, … életünket nem bízzuk Istenre” – tanította.
Amikor rendtársai panaszkodtak, hogy a betegek szol-
gálata mellett nem jut idejük az imádságra, mindnyájunk
számára megszívlelendő tanáccsal szolgált: „Alig követel

némi erőfeszítést, hogy szívünkben kimondjuk: Szeretlek, Uram,

bízom benned, hiszek benned, szükségem van rád, most!” –
mondta. Ezt pedig bármelyikünk bármely helyzetben
megteheti.

Imádkozott és dolgozott
Marx Anna

Mikor nyugtalan voltam
Boldog Kalkuttai Teréz anya

Mikor nyugtalan voltam, 
csillapítottad gyötrelmeimet.

Mikor fáradt voltam, te adtál pihenést.
Mikor egyedül voltam, szeretetet hoztál.

Mikor beteg voltam, gondoskodtál rólam.
Mikor megsértettek, te segítettél.

Mikor idősödtem, 
mosolyt varázsoltál arcomra.

Mikor gondjaim voltak, 
megosztottam veled és segítettél.

Mikor boldog voltam, 
örömömben is részt vettél. 

Boldog Kalkuttai Teréz anyaBoldog Kalkuttai Teréz anya

1910 1910 ―― 19971997



Csúcs és Forrás
Az áldozópap és a diakónus szolgálata a
szentmisében
Ipacs Bence

A
z Eucharisztia törvényes ünneplésének irányítója

a püspök, vagy személyesen, vagy segítőtársain,

az áldozópapokon keresztül. Manapság legtöbbünk az

utóbbi módon bemutatott szentmisén vehet részt. A

hívek közösségében tehát – a papszentelésből fakadóan

– az áldozópapnak is hatalma van arra, hogy Krisztus

személyében bemutassa az áldozatot. Ennek megfele-

lően ő is az összegyűlt közösség élén áll, vezeti annak

imádságait, hirdeti az üdvösség jó hírét, magához kap-

csolja a népet annak az áldozatnak a bemutatására,

amely Krisztus által a Szentlélekben az Atyának szól, az

örök élet kenyerét testvéreinek adja, és belőle velük

együtt részesedik. Az áldozópap által bemutatott szent-

mise így lényegét tekintve egyenértékű a püspöki szent-

misével. Kisebb eltérés csak a liturgikus köszöntésben

és a befejező áldásban van. 

Amikor a pap az Eucharisztiát ünnepli, méltósággal

és alázatossággal kell szolgálnia Istennek és a népnek.

Magatartásával, beszédével Krisztus élő jelenlétét kell

érzékelhetővé tennie a hívek számára.

A szentmise bemutatására csak a püspök és az áldo-

zópap képes, az egyházi rend szentségi ereje által. A to-

vábbi résztvevők segédkezők az Eucharisztia ünneplé-

sében. Közöttük a diakónus foglalja el az első helyet,

akinek papi rendje már az ősegyházban nagy tisztelet-

nek örvendett (vö. ApCsel 7). A szentmisében a diakó-

nus sajátos feladata az evangélium felolvasása, olykor a

homília elmondása, a hívek egyetemes könyörgéseinél

az imaszándékok előterjesztése. Az oltárnál a kehely és

a könyv körül tevékenykedik. Segíti a miséző papot az

áldoztatásban, és a szent edényeket megtisztítja, össze-

rakja. Alkalomadtán a közösség tevékenységét és ma-

gatartását irányítja, leginkább a Mi Atyánk után való

felszólítással a béke jelének átadására, illetve az elbo-

csátó szavakkal. Mint elsődleges segédkező, a szentmi-

sében a püspök vagy a pap mellett foglal helyet. Sajátos

ruhája a dalmatika és a keresztben viselt stóla.
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Imádságok a szent arkangyalokhoz

Szent Gábriel arkangyal! Szüntelenül köszöntsd szeretetre

méltó királynőnk háromszor szent és kegyelemmel teljes szep-

lőtelen szívét a mennyei üdvözlettel összes angyalaiddal és őr-

angyalainkkal együtt! Ámen.

Szent Mihály arkangyal! Oltalmazz meg minket a gonosz kí-

sértéseitől, csábításaitól és támadásaitól! Kérésünkre és őran-

gyalaink kérésére taszítsd le a gonoszság szellemeit a kárhozat

helyére! Ámen.

Szent Rafael arkangyal, az utazók biztos oltalmazója! Kérünk

téged, kísérj minket angyalaid légióival és seregeivel, s min-

denkor védj meg a gonosz kísértő cselvetéseitől! Segíts minket

testi, lelki bajainkban, és oltalmazón állj mellettünk! Ámen.
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A
pátistvánfalván került sor idén az Egyházmegyei
Ifjúsági Bizottság által szervezett nyári ifjúsági tá-

borra augusztus 3-7. között. „Ti vagytok az egyház és a

világ reménysége!” – állt mottóként az együtt töltött tartal-
mas napok középpontjában. Arra buzdítottuk a részt-
vevőket, hogy bátran vállalják és hirdessék hitüket,
merjenek a modern kor szentjeivé lenni. Egyik este
szentségimádás keretében számos fiatal(os) szentet, bol-
dogot vagy a boldoggá avatásra váró példaképet állítot-
tunk eléjük, akiknek képeit és neveit ki is húzták; házi
feladatként most értük és hozzájuk imádkoznak. II.
János Pál pápa mondta, hogy Isten (így minden bizony-
nyal az Egyház is) fiatal. Az ő életén keresztül (is) igye-
keztünk megmutatni a tábor résztvevőinek, hogy meny-
nyire fontos már fiatalon kiállni Krisztusért és a hitün-
kért és hogy mennyi feladat vár a fiatalokra az Egyház
építésében. Megnéztük a róla szóló Karol – Az ember, aki

pápa lett című magával ragadó négyrészes filmet és pró-
báltunk ebből táplálkozni a tábor ideje alatt. A szent
életű pápa fiatalokkal való kapcsolatáról és fiatalokkal
szembeni elvárásairól Papp Eszter hitoktató tartott elő-
adást. Mivel fontosnak tartjuk a lelkipásztorok és a fia-
talok jó és ebből fakadóan gyümölcsöző kapcsolatát,
nagy hangsúlyt helyeztünk az atyákért való közös imára.
Esténként név szerint imádkoztuk a rózsafüzért az egy-
házmegye papjaiért, egyik nap pedig elzarándokoltunk
a zsidai kápolnához, Brenner János atya vértanú-halá-
lának helyszínére; a gyalogos zarándoklatot is egyház-

megyénk papságáért ajánlottuk fel. Meglátogatta a tábor
résztvevőit dr. Veres András püspök atya, akit kötetlen
beszélgetés formájában argentínai élményeiről faggatták
a fiatalok. Horváth Gábor atya, az ifjúsági bizottság
aktív tagja örömmel jött el hozzánk gyóntatni, szentmi-
sét és szentségimádást tartani, lelkesítő szavaival és szép

énekhangjával mindenkinek nagy örömet szerzett. A
résztvevőket Tóth Tibor újonnan kinevezett felsőszöl-
nöki plébános is köszöntötte. Az öt nap során az elő-
adások, csoportfoglalkozások és lelki programok mellett
kikapcsolódásra is jutott idő: métáztunk, kézművesked-
tünk, beszélgettünk. Köszönjük a Jóistennek, hogy ép-
pen mi lehettünk együtt és egyek őbenne.

Merjetek szeretni, követve a szentek példáját!
Pados Katalin

Pados Katalin

A
z elmúlt néhány évben többször volt alkalmam
gyalogos zarándoklatokon részt venni. Fiatalon,

fiatalokkal. Mentünk a gyimesi csángókkal a csíksomlyói
Szűzanyához, másztunk a Krizevac-hegyre Medjugorje-
ban az ifjúsági fesztiválon, és zarándokoltunk Mária-
cellbe hegyen-völgyön át. Mindegyik út más és mástól
különleges. Egy azonban közös bennük: útközben meg-
lelhetjük önmagunkat, egymást, a Jóistent és lelki bé-
kénket. Különös érzés és nagy boldogság látni, hogy az
ifjúságnak is szívügye, hogy tartson valamiféle cél felé,
s útközben is eljusson Istenhez. Mert mindannyian jö-
vünk valahonnan és tartunk valahova. Életünk Isten
szeretetéből fakad és benne találjuk meg a céljainkat. A
zarándoklás pedig életforma, amit minden nap megél-
hetünk. A zarándoklat nem egy kirándulás, nem céltalan
séta: sokkal több annál. Fel lehet ajánlani valakiért vagy 

valamiért. El lehet közben gondolkodni Isten velünk
kapcsolatos tervéről, feladatainkról, arról, hogy hol is
van a helyünk a világban. El lehet engedni valakit, aki
fontos volt nekünk. Meg lehet köszönni sokmindent,
Isten ajándékait, amit nekünk adott hosszabb-rövidebb
időre. 

A zarándok nem zúgolódik, nem siránkozik, hanem
egy cél felé tart, fel egy szimbolikus (és legtöbbször va-
lóságos) hegyre, amelynek tetején ott áll a krisztusi ke-
reszt, s tövében a Szűzanya vár minket, hogy magához
öleljen és átadjon szent fiának. Legyen a hely Csíksom-
lyó, Máriacell, vagy Medugorje... Az út, amelyet a hegy-
tetőig végigjárunk, az életünk. Mindig katartikus, mindig
élmény. Leírhatatlan boldogság, amikor útközben ráesz-
mélünk, hogy Isten mennyire szeret minket. Isten a szí-
vünkkel közli titokzatos módon, hogyha sokmindent
nem tudunk ésszel megérteni, rá hagyatkozhatunk: ő
tudja, mi a legjobb számunkra. Szívszorító megélni a fi-
atalok közös imádságának erejét, látni és érezni, hogy
Istenben egyek vagyunk.



Salamon Viktória

R ómában 2010. szeptember 25-én avatják boldoggá a szentség hírében elhunyt
Chiara Luce Badanót. 

Hogyan derül ki valakiről, aki olyan keveset élt, hogy szent? Lehet-e most, a sok
nemhívő osztálytárs, barát, rokon között mélyen vallásos életet élni, szentté lenni?
Igen, lehet. Ezt Chiara és sok más fiatal életpéldája is tanúsítja.

Chiara 1971. október 2-án született. Szülei a katolikus hitben nevelték fel. Kedves,
életvidám lány volt. Szeretett sportolni, énekelni, táncolni. A hittanórákon és a szent-
misén való részvétel mellett kilenc éves korától egy egyházi mozgalomhoz, a
Fokoláre Mozgalomhoz tartozott. A katolikus közösség egyik fő kijelentése: arra,
hogy Istent és felebarátaimat szeressem, a jelen pillanat a legfontosabb. Amikor
megismerte a Szeretet-Istent, úgy döntött, hogy minden pillanatban az ő akaratát fogja követni, és Jézust akarta
látni minden felebarátjában. Különös szeretettel fordult az afrikai bevándorlók gyermekei felé. Álma az volt, hogy
egyszer majd orvos lesz Afrikában.

16 évesen a vállában csontrákot állapítottak meg. Amikor megtudta, teljesen Isten szeretetére bízta magát. A
betegség előrehaladtával  már járni sem tudott, és nagy fájdalmai voltak. Ilyenkor ezt mondta: „Jézus, ha te is akarod

ezt, én is akarom.”

Honnan vette a bátorságot és azt az erőt, amellyel elfogadta a gyógyíthatatlan betegségből adódó kiszolgálta-
tottságot? Hogyan tudott súlyos betegségében is lelki vigaszt nyújtani családjának és az őt meglátogató barátainak?
Minderre addigi élete adhatja meg a választ. Gyermekkorától kezdve, egész élete az Isten szeretetébe való feltétlen
beleegyezés volt. 

A fiataloknak küldött üzenetében ezt mondta: „Csak egy életetek van, és mindent megér, hogy jól éljétek!”

1990. október 7-én ért véget rövid és sugárzó élete. Röviddel a halála előtt azt mondta: „Ne sírjatok miattam, Jé-

zushoz megyek!”

Miért járjak iskolába, ha magamtól is elég okos vagyok?
Salamon Viktória

A válasz nem is könnyű. Legjobb lenne minden diákot meghallgatni erről a kérdésről. Bár talán annyit mond-
hatunk, hogy az óraközi szünetek igazán jók. Aztán a barátok, osztálytársak mindig kaphatók némi plety-

kálkodásra, játékra, fontos dolgok megbeszélésére és egy kis rohangálásra.
Az is igaz, hogy sok ismeretet nem az iskola falai között, hanem önszorgalomból vagy kíváncsiságból az inter-

neten és az ismeretterjesztő TV csatornákon keresztül szerez be az ember.
De akkor mit is csinálunk az iskolában?  Rendszerezzük a már meglévő ismereteinket és újakat szerzünk. A ta-

nulás az életről és a körülöttünk lévő világ értelmének kereséséről szól. Szóval szerencsés az, aki kíváncsi az élet
dolgaira, így újabb és újabb érdekes tapasztalatokra tesz szert. Szerencsés az, akinek van kedve utánajárni annak,
mi miért történik a világban.

És akinek mindehhez semmi, de semmi kedve nincs? Igazából ő is tudja, hogyha nem tanul, annak rossz követ-
kezményei lesznek. Talán baráti segítség kellene csak, talán egy kis bíztatás. Talán elmesélhetnéd rosszkedvű osz-
tálytársadnak, mit tudtál meg legutóbb a National Geographic-on. 

Amit megtanultál – már hallottad százszor a mondást –, senki nem veheti el tőled, és a tudásodat más emberek
megmentésére, megsegítésére használhatod. Ha csak ennyi lenne, akkor is megérné a tanulással és az iskolával tö-
rődni, nem?

1971 1971 ―― 19901990
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Rejtvény – Melyik bibliai történetbõl ismerõsek a következõ állatok?
1. szamár   2. galamb   3. hal   4. tehenek   5. oroszlán   6. cet   7. bárány   8. holló   9. rókák   10. békák

Megfejtések:1.Bálám szamara   2.Noé    3.Tóbiás    4.József    5.Dániel    6.Jónás   7.Mózes
8.Illés  9.Sámson  10.József 
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A
cikk címében szereplő jelmondattal rendezték

meg Rómában augusztus 3-4. között a nemzet-

közi ministráns zarándoklatot, az idén ötvenéves Nem-

zetközi Ministráns Szövetség (CIM) szervezésében.

Egyházmegyénket 44 ministráns fiú képviselte Merkli

Ferenc atya idegenvezetésével, Déri Péter atya lelki ve-

zetésével, valamint két kispap kíséretében. 

Augusztus 1-jén vasárnap este nyolc órakor indult au-

tóbuszunk a Székesegyház elől, Zalaegerszeget és Lentit

elhagyva haladtunk az egyházmegye szívéből az Egyház

szíve, Róma felé. Az éjszakai utazás ellenére a csapat

reggel frissen ébredt. Megérkeztünk Assisi városába –

ami megragadó volt itt, hogy valóságos időutazást élhet-

tünk át, hiszen a város mind a mai napig megőrizte kö-

zépkori hangulatát. A szűk utcák, a régi házak, a táj

szépsége megidézte Szent Ferenc korát. Imádkoztunk

Szent Ferenc és Szent Klára sírjánál, és szentmisén vet-

tünk részt a bazilikában, a Szentendréről érkezett biciklis

zarándokokkal közösen. Délután megérkeztünk a szál-

lásra, Ladispoliba, ahol már várta a tengerpart a fiatalo-

kat. 

Másnap indultunk az örök városba, az utcákon már

találkoztunk különböző ministránscsapatokkal, ellepte

Rómát a ministránssereg. Mint minden világtalálkozón,

úgy most is megkapták ministránsaink az egyenpólót, -

sapkát, és -kendőt. A mi kendőnk színe, a narancssárga

nagyon népszerű volt, hiszen rendszeresen megkerestek

minket, főleg a német ministránsok, hogy cseréljünk, ez

több-kevesebb sikerrel megtörtént. Nyelvtanulás szem-

pontjából az biztos, hogy a „change” szót megtanulták a

magyarok. Ezen a napon voltunk a Szent Péter, a

Lateráni, és a Havas Boldogasszony bazilikákban. Imád-

kozva végigmentünk a Szent Lépcsőn is. 

Szerdán a Szent Péter téren a világ ministránsaival

együtt lelkesen vártuk és még lelkesebben köszöntöttük

Krisztus földi helytartóját, XVI. Benedek pápát, aki he-

likopterrel érkezett a helyszínre. A hőség ellenére fiata-

lok ezrei hallgatták figyelmesen az egyházfőt. Minket,

magyarokat is saját nyelvünkön köszöntött és hűségre

buzdított. Ezt követően a körülbelül 1300 magyar lelkes

örömkiáltása, a 45 ezres német tömeget is meglepte.

Délután 4 órakor közös magyar szentmisén vettünk

részt a Santa Maria degli Angeli bazilikában. Nemcsak

Magyarországról, de az elszakított területekről is érkez-

tek magyarok erre a szentmisére, amelynek a végén min-

den egyházmegye képviselője merített az oltárnál lévő

szenteltvízből, hogy kifejezze, elvisszük otthonainkba

is a zarándoklat kegyelmeit, merítünk az élő vízforrásá-

ból. Ezen a szentmisén éreztük, hogy mi, magyarok

mennyire összetartozunk. 

Csütörtökön az antik Rómát fedeztük fel, esti szent-

misénken az Il Jesu templomban imádkoztunk Szent

Ignác sírjánál is. Pénteken kora reggel indultunk haza,

de még megnéztük a Kallixtusz-katakombát, és szent-

misén vettünk részt Szent Tarzíciusz, a ministránsok vé-

dőszentjének sírjánál. 

A fárasztó utazás ellenére, mindig életvidám, és élet-

erős maradt a csapat, ezt is várjuk el a fiataloktól. Adja

Isten, hogy a hétköznapokban is erőt tudjunk meríteni

Krisztusból, az élő vízforrásból.

Merítsünk az élõ vízforrásból!
Pete Polgár Máté
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Könyvajánló – Sala Terrena, múzeum és kincstár
Martinus Kiadó 

A
Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó az elmúlt évben indította útjára A

Szombathelyi Egyházmegye Kincsei című sorozatot azzal a céllal, hogy a kiadó

kínálatában helyet kapjanak olyan ismeretterjesztő kiadványok és tárlatvezető

füzetek is, amelyek szép kivitelűek, olvasmányosak, ugyanakkor nem túl drágák

és könnyen hozzáférhetőek a Szombathelyre, valamint az egyházmegye terüle-

tére látogató turisták és a helybeliek számára is. A sorozat már megjelent, s a

jövőben megjelenő füzetei felvonultatják a püspökség központjának értékeit,

valamint a Szombathelyi Egyházmegye területén fellelhető nevezetességeket,

így a műemlékeket, a közgyűjteményeket és az egyéb látnivalókat is.

Az olvasók az első füzetben megismerhették a Herzan-könyvtár történetét.

Sala Terrena, múzeum és kincstár címmel látott napvilágot a sorozat most meg-

jelent második füzete, mely a Sala Terrena újbóli megnyitásának 20. évfordulójára íródott. Mint köztudott, a Sala

Terrena – a Püspöki Palota földszinti díszterme – Magyarország első régészeti múzeuma volt, amelyet az első

szombathelyi püspök, Szily János alapított a 18. század végén, s amely közgyűjtemény első darabjait azok a fel-

iratos római kori kőemlékek képezték, amelyek nagy mennyiségben csak a 18. század végén kerültek napvilágra.

A szerző e kiadványban – a terjedelmi korlátokat szem előtt tartva – csak a legfontosabb dolgokat ismerteti,

azonban szól minden olyan jelentős eseményről, amely a 226 éves terem történetében bekövetkezett. Rövid visz-

szatekintéssel indul az ismertetés a 15. századtól – a római korból származó feliratos kőtöredékek tudatos össze-

gyűjtésének időszaka ez, amelyhez Mátyás király szombathelyi tartózkodásának legendája is kapcsolódik. Majd

ezek után kerül sor a 18. század végén megnyílt Sala Terrena bemutatására. A kiadványban felsorakoztatott

néhány római kőemlék illusztrációja mellett sok szép kivitelű fénykép is látható mind a teremről, mind pedig a

Dorffmaister-freskókról, valamint az egyik freskó előképét ábrázoló Piranesi-rézkarcról.

A szerző nem feledkezett meg a szombathelyi várostörténeti írás kezdeteinek históriájáról és a kiállítóhely ké-

sőbbi korszakáról sem, amikor az évtizedeken keresztül az első régiségtárnak adott otthont. Csak kevesek számára

ismert, hogy az első egyházművészeti kiállítás is a Sala Terrena-ban nyílt meg a 20. század közepén. Az akkori

kiállítás szervezője és létrehozója Géfin Gyula szemináriumi rektor, könyvtár-, levéltár- és múzeumigazgató volt.

Erről is, s az azt követő időszakról, majd az 1990-ben megnyílt gyűjtemény műkincseiről, valamint napjaink mo-

dern múzeumának legújabb látványosságról, a 2009-ben megnyílt Brenner János emlék-kiállításról is olvashatnak

az érdeklődők.

A 24 oldalas, sok szép fényképpel illusztrált ismeretterjesztő kiadvány olvasójának kellemes időtöltést ígér. 600

Ft-os áron megrendelhető a 94/513-191-es telefonszámon, az info@martinuskiado.hu e-mail címen és a

www.martinuskiado.hu webáruházban, de személyesen is megvásárolható az Egyházmegyei Kincstárban és az

Egyházmegyei Könyvtárban, valamint a Püspöki Palota portáján. 

Fókuszban - programok, események

szeptember 18. (szombat)
10 óra Bérmálás (Jánosháza, Keresztelő Szent János-templom)

szeptember 19. (vasárnap)
10 óra Bérmálás (Rábapaty, Kisboldogasszony-templom)
15 óra Bérmálás (Bagod, Szent István király templom)

szeptember 25. (szombat)
24 órás szentségimádás  (Szombathely, Szent György-templom)

október 1 – 2. (péntek – szombat)
15 óra Pedagógus továbbképzés (Szombathely, Martineum Felnőtt-
képző Akadémia)

október 4. (hétfő)
10 óra Egyházmegyei papi lelkinap (Szombathely, Martineum Felnőtt-
képző Akadémia)

október 9. (szombat)
10 óra Bérmálás (Milejszeg, Assisi Szent Ferenc-templom)

15 óra Bérmálás (Hegyfalu, Szent Kereszt felmagasztalása templom)

október 10. (vasárnap)
10 óra Bérmálás (Zalaegerszeg, Jézus Szíve-templom)
15 óra Bérmálás (Pecöl, Kisboldogasszony-templom)

október 14. (csütörtök)
19 óra Szentségimádás papokért és papi hivatásokért (Szombathely, Szé-
kesegyház)

A nagymama vízipisztolyt ajándékoz az

unokájának. A lánya dühösen fordul a

nagyihoz:

– Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándé-

kot? Már nem emlékszel, mennyire dühös

voltál, amikor  mindent összefröcsköltünk?

A nagyi elmosolyodik:

– Dehogynem, nagyon is.




