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72 óra kompromisszum nélkül
Pados Katalin

Mi ez?

Harmadik alkalommal rendezi meg hazánkban az Ökumenikus
Ifjúsági Iroda (ÖKI) 2010. október 15. és 17. között a 72 óra kom-
promisszum nélkül akciót, amely Magyarország fiatalságát hívja közös
összefogásra, hogy együtt tegyenek másokért. Ennek keretében
országszerte fiatalok csoportjai 72 órán, azaz 3 napon keresztül foly-
tatnak szociális, karitatív vagy fejlesztő, építő tevékenységeket kü-
lönböző helyszíneken, a legkülönbözőbb módon segítve a rászoruló
embereken és környezetükön. A kezdeményezéshez 2006 és 2008
után ismét csatlakozik a Szombathelyi Egyházmegye. 

Mi lehet a feladatom?

Az akció keretében három napon át különböző szociális és környezetvédelmi projektekben vehettek részt, pl.
ételosztás rászorulóknak, közös programok szociális intézmények lakóival, szemétszedés, kulturális műsorok szer-
vezése betegeknek, fogyatékkal élőknek, időseknek és még sok minden, ami eszedbe jut.

Hogyan csatlakozhatok?

Ha van kedved, csatlakozz barátaiddal együtt és hívj másokat is! Érdeklődni és jelentkezni az ifjúsági irodában,
Pados Katalinnál lehet (e-mail: pados@martineum.hu, szhely72ora@gmail.com; telefon: 94/514-355) 

Ha részt veszel a karitatív küldetésben, az élmény mellett egyenpólóval is megajándékozunk.

Várjuk azoknak a szociális intézményeknek a jelentkezését is, ahol elkél a fiatalok segítsége ebben a három nap-
ban.
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Rózsafüzér, a mennyország kulcsa
Horváth István Sándor

A
következő eset I. János Pállal – aki 1978-ban
mindössze egy hónapig volt pápa – abban az idő-

ben történt, amikor még nem választották az Egyház
legfőbb vezetőjévé, hanem Velencében volt püspök
(pátriárka). Egy alkalommal betegeket látogatott meg
egy kórházban, és nagyon kedvesen elbeszélgetett min-
denkivel. Az egyik kórteremben leült egy idős ember
betegágya mellé, aki aggódó hangon a következőket
mondta neki: „Nem tudom, hogy mindent megtettem-e az üd-

vösségem érdekében? Nem tudom, hogy megtaláltam-e a menny-

ország kulcsát?”. Albino Luciani püspök ekkor benyúlt a
reverendája zsebébe, elővette a rózsafüzérét, a beteg ke-
zébe adta és ezt mondta: „Ez a mennyország kulcsa. Ez az

örök élet kulcsa. Imádkozza minden nap a rózsafüzért, és akkor

Mária segíteni fog abban, hogy követni tudja Fiát, Jézus Krisz-

tust, aki elvezet mindenkit az örök életre”.
Ilyenkor októberben az Egyház mindannyiunk kezébe

adja a Szűzanya rózsafüzérét mint a mennyország kul-
csát, és kér bennünket: imádkozzátok a rózsafüzért, el-
mélkedjetek Jézus életének eseményeiről!

Néhány esztendővel ezelőtt egy család kísérőjeként
volt szerencsém eljutni a világ egyik legnagyobb Mária-
kegyhelyére, a franciaországi Lourdes-ba. Az ott töltött
napok során többször volt lehetőségem arra, hogy egy-
magam imádkozzam végig a rózsafüzért, mégpedig nem
is csak egyet, hanem egyfolytában mind a négyet. A Ró-
zsafüzér Királynéja bazilikában az egyes titkokat meg-
jelenítő oltárok előtt végighaladva először az örvendetes
titkokat, majd a világosság titkait imádkoztam, amelye-
ket egy évvel korábban, 2002-ben, a Rózsafüzér Évében
vezetett be II. János Pál pápa. Ezután a fájdalmas olvasó
következett, majd végül a dicsőséges szentolvasó titkai,
amelyek Mária mennybevételével és mennyei megkoro-
názásával záródnak. Az imádság végére érve megértet-
tem, hogy így, az ő mennybe jutásával kerek a Szűzanya
élete. Az ő mennyei megdicsőülése csak akkor érthető
meg igazán, ha egész életét szemléljük. Ha átelmélked-
jük életének eseményeit a rózsafüzér imádkozásával,
akkor egyáltalán nem tűnik furcsának számunkra, hogy
felvétetett a mennyországba. Mária egész élete szorosan
kapcsolódott fiának, Jézusnak az életéhez. Ha rendsze-
resen imádkozzuk a rózsafüzért, a mi életünk is Jézus-
hoz kapcsolódik.

Tapasztalatom szerint az idősek, akik évtizedeken át
imádkozták az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges
szentolvasót, hamar megszerették a 2002-ben II. János
Pál pápa által bevezetett új titkokat. A világosság rózsa-
füzérének titkai arról tanítanak bennünket, hogy az a
Jézus, akit az Atya szeretett Fiának nevez, megkeresz-
telkedésekor, a kánai menyegzőn tett első csodájával ki-
nyilvánította Isten erejét, majd meghirdette Isten orszá-
gát, a Tábor-hegyen, a színeváltozás helyén megmutatta
dicsőségét, s végül az Eucharisztiában önmagát adta ne-
künk. Ezen események segítenek megérteni a keresztsé-
günkkor kapott isteni kegyelem jelentőségét, s azt a
csodálatos ajándékot, amelyben Krisztus önmagát adja
nekünk.

Akár egyénileg, akár közösségben imádkozzuk a
szentolvasót, egyaránt lelki élményt nyújt. A lourdes-i
tartózkodás idejéből a legszívesebben talán az éjszakai
virrasztásra emlékezem vissza. A világ minden tájáról
érkező zarándokok összegyűltek a jelenés barlangjánál,
és közösen imádkoztuk a rózsafüzért. Voltak köztünk
idősebbek és fiatalok, és sok család volt jelen gyerme-
keikkel. A közös imádság Jézus édesanyjához, Máriához
szólt, ugyanakkor a Jézusra való várakozás jegyében telt,
hiszen éjfélkor szentmisével ünnepeltük az Úr áldozatát.
Senki nem tartotta hosszúnak, senki számára nem volt
unalmas. Mindenkinek volt miért, s kiért felajánlania az
imát. Nekünk is van kiért imádkoznunk!

„A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca 

szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. 

A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.”
(II. János Pál pápa)

I. János Pál pápaI. János Pál pápa



Horváth István Sándor

T
öbb mint tíz esztendő telt el azóta, hogy 1999-ben
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kiadta

a Boldogabb családokért című körlevelét, amely a katolikus
hívekhez és minden jóakaratú emberhez szólt a házas-
ságról és a családról. Az írás annak a jele volt, hogy az
Egyház, s annak vezetői segítőkész figyelemmel kísérik
a magyar társadalom változásait, felismerik azokat a po-
zitív és negatív hatásokat, amelyek alakítják az emberek
és a családok életét, s készek arra, hogy a családról, va-
lamint a házasságról alkotott katolikus felfogás bemu-
tatásával erősítsék a családi kötelékeket.

A körlevélnek köszönhetően az egyházi és a társa-
dalmi élet központjába kerültek az emberi élet, a sze-
mély és a család védelmének kérdései. A hívek, s köztük
főként a családban élők lelkipásztorok és más szakértők
segítségével gondolhatták át azokat a kulturális, társa-
dalmi és gazdasági változásokat, amelyek alól senki nem
vonhatja ki magát. A helyzetfelmérések pontos képet

mutattak a családok nehéz helyzetéről. A körlevél
ugyanakkor konkrétan megfogalmazta azokat a felada-
tokat és tennivalókat, amelyek az Egyházra várnak, s
ennek hatására egyre több pap kapcsolódott be a csa-
ládpasztoráció munkájába, s öröm volt látni, hogy –
minden bizonnyal a körlevél gyümölcseként is – ország-
szerte sorra alakultak a családközösségek a plébániákon.
Emellett jelentős előrelépések történtek többek között
a házasság előtt állók felkészítésében és a válsághely-
zetbe kerültek segítésében.

A gondok, a családokat fenyegető veszélyek azonban
mégsem szűntek meg, sőt, sajnos még inkább megsza-
porodtak. A válság, és itt nem a gazdaságira, hanem a
modern világban gyökereit elveszítő és helyét, hivatását
kereső emberek válságára gondolok, egyre több szülőt
és gyermeket érint. Éppen ezért öröm mindannyiunk
számára, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
legutóbbi ülésén 2011-re meghirdette a Család Évét. A
magyar Egyház és társadalom újabb nagyszerű lehető-
séget kap a család értékeinek bemutatására és megújítá-
sára. Szolgálja és segítse ez az év a családokat, a család-
ban és a család nélkül élőket!

Boldoggá avatták Newman bíborost
Horváth István Sándor

S
zentatyánk, XVI. Benedek pápa nagy-britanniai lel-
kipásztori útja során (2010. szeptember 16-19.)

boldoggá avatta John Henry Newman bíborost, akinek
személyével érdemes megismerkednünk.

John Henry Newman 1801. február 21-én London-
ban született, anglikán vallású családban. Már fiatalon

érezte Isten hívását a papi életre és az emberek szolgá-
latára, ezért jelentkezett a szemináriumba. 1824-ben
anglikán diakónussá, majd egy évvel később pappá szen-
telték. Ezt követően az oxfordi egyetem lelkészeként
nagy lelkesedéssel kezdett bele az egyházatyák tanulmá-
nyozásába, s ez indította el a Katolikus Egyház felé ve-
zető úton. Néhány évvel később alapítója majd szellemi
irányítója lett az Oxford-mozgalomnak, amelyben a ka-
tolikus és az anglikán vallás közeledésének szószólója
lett. Közvetítő kísérletei kudarcot vallottak, az anglikán
püspökök szembefordultak vele és elítélték nézeteit.

1843-ban lemondott plébániája vezetőséről, feladta tu-
dományos pályafutását az anglikán egyházban, elhagyta
barátait és lelki gyermekeit, s teljes magányba vonult.
Hosszú ideig tartó elmélkedések és imák érlelték meg
benne a megtérést. 1845. október 9-én letette a katolikus
hitvallást, és ezzel áttért a Katolikus Egyházba. Rómába
ment, majd teológiai tanulmányai után 1847-ben kato-
likus pappá szentelték. Hazájába visszatérve a tudomá-
nyos munkának, a lelkipásztorkodásnak és a szegények
gondozásának szentelte életét. 1890. augusztus 11-én
bekövetkezett haláláig Anglia vallási, lelki mozgalmainak
irányítója volt.

Megtérését követően sok támadás és bírálat érte nem
csupán az anglikán egyház, hanem a katolikusok részé-
ről is. Meghívást kapott az I. Vatikáni Zsinatra, amelyen
azonban betegsége miatt nem tudott részt venni. 1879-
ben XIII. Leó pápa bíborossá nevezte ki. Reméljünk,
hogy boldoggá avatása elősegíti az egységkeresést mind
az anglikán, mind a Katolikus Egyházban.

4 ● 2010. október Martinus
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Papok és szüleik zarándoklata Szentgotthárdon
Déri Péter / Martinus

Dr. Veres András megyéspüspök vezetésével negyedik alkalom-
mal látogattunk el szüleinkkel Szentgotthárdra augusztus 28-
án. Augusztus utolsó szombatján, Brenner Jánosra emlékezve,
minden évben összegyűlnek a hívek a zsidai Jó Pásztor kápol-
nában. Immár negyedik alkalommal kötöttük össze ezzel az
eseménnyel zarándoklatunkat. A kedvezőtelen időjárás miatt a
szentmisét a Nagyboldogasszony-templomban mutattuk be
a főpásztor vezetésével. A zarándoklaton több mint negyvenen
vettünk részt papok és szüleik együtt.

Bûnbánati liturgia a Brenner János Kollégiumban
Bohár Balázs / Martinus

Hosszú évek óta összegyűlnek a kollégium diákjai első csütör-
tök esténként, hogy meghallgassák egy vendég atya elmélkedé-
sét, és utána a szentgyónás szentségéhez járulnak. Az idei tanév
első bűnbánati liturgiáját szeptember 2-án a prefektus, Déri
Péter atya vezette, aki bátorította a fiatalokat, hogy éljenek a
kegyelem forrásaival, s a szentségek életadó erejével. Az elmél-
kedést követően, Istennek hála, sokan éltek a lehetőséggel, el-
végezték tanév eleji szentgyónásukat, és engesztelő szentáldo-
záshoz járultak.

Déri Zsófia / Martinus

A Kisasszony ünnepéhez közel eső szombaton, szeptember 4-
én szentmisével köszöntötték égi Édesanyánkat a lentiszombat-
helyi és a lenti hívek. Immár harmadik esztendeje tartják a Szűz-
anya köszöntéssel egy időben a Kolping Családok regionális ta-
lálkozóját is. Idén az eddigiektől eltérően nem az ősi Mária-fa
alatt felállított oltárnál, hanem a helyi kultúrházban gyűlt össze
a hívősereg. A legszentebb áldozatot Kondákor Gyula esperes-
plébános mutatta be, a szentbeszédet pedig Szakál Szilárd káp-
lán mondta.

Hálaadó szentmise a felsõcsatári hegyi kápolnában  
Fodor László / Martinus

Egy már hosszú ideje Felsőcsatáron élő osztrák család kérésére
– családtagjuk gyógyulására, valamint házasságkötésükre emlé-
kezve –  Várhelyi Tamás plébános német nyelven mutatott be
hálaadó szentmisét  a hegyi kápolnában szeptember 4-én. A kis
kápolna padsoraiban helyet foglaló családtagok örömmel éne-
kelték a szentmise német nyelvű énekeit. Nagy öröm volt szá-
mukra, hogy itt, a határ közelében, magyar területen, német
nyelvű szentmise keretében nyílt lehetőség az oly kedves meg-
emlékezésre.
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Szentmise Szûz Mária születésnapján Sárváron
Dr. Szalainé Horváth Judit / Martinus

Szűz Mária születésnapját szentmisével ünnepelte meg a Szent
László Általános Iskola szeptember 8-án. Orbán István kano-
nokplébános bátorította az iskola közösségét, hogy mindenki
– Szent Józsefhez hasonlóan – fogadja el Istentől a neki szánt
feladatot, és akkor a Szent Családhoz hasonlóan egységben tud
majd tevékenykedni az egész intézmény. Hagyomány az isko-
lában, hogy erre a napra mindenki elvégzi a tanév eleji szent-
gyónását, s úgy kérik tanulók és nevelők közös munkájához
Szűz Mária támogatását.

Boldog Teréz anyára emlékeztek a Székesegyházban   
Sélley Judit / Martinus

Szentmisével és zenés darabbal emlékeztünk Boldog Kalkuttai
Teréz anyára – születésének 100. évfordulója kapcsán – liturgi-
kus emléknapján, szeptember 5-én. Ez alkalomból Horváth
István Sándor zalalövői plébános mutatott be szentmisét.
Szentbeszédében felidézte Teréz anya életútját, munkásságát,
majd a zalalövői Szent Veronika kórus előadta Takács Attila
Szemedben a jóság fénye című, Teréz anyáról szóló zenés darabját.
A fiatalok nagy átéléssel játszottak és énekeltek. A közönség
nagy tetszéssel fogadta az előadást.

Az Eisenstadti Egyházmegye zarándoklata
Déri Péter / Martinus

Több mint 800 zarándok érkezett Burgenland egész területéről
szeptember 4-én a szombathelyi Székesegyházba, Ägidius
Zsifkovics kinevezett megyéspüspök vezetésével. A hívek kö-
zött szép számmal voltak horvát anyanyelvűek is. A megalapí-
tásának 50 éves jubileumát ünneplő egyházmegye hívei végig-
látogatták a két anyaegyházmegye püspöki székhelyeit. Szom-
bathelyen a megyéspüspök vezetésével koncelebrációs szent-
misét mutattak be, majd pedig a Karitász és a Püspökség
vendégszeretetét élvezhették a zarándokok.

Veni Sancte a Gyõri Szemináriumban  
Kovács Gergõ Vilmos / Martinus

Veni Sancte szentmisével kezdtük az idei tanévet szeptember
5-én. A szentmisén már a megújult elöljáróság, valamint a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem küldöttsége is részt vett. A nyár
folyamán két személyi változás történt az intézményben:
Vereckey Tamás spirituális atya feladatait Marics István atya, a
rektori feladatokat pedig Lukácsi Zoltán atya vette át. Megün-
nepeltük dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr 70. születésnapját,
és most emlékeztünk meg a szeminárium épületének 100 éves
jubileumáról is.
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Németh Ferenc / Martinus

Ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Teskánd és Dob-
ronhegy között található Szent Ilona-kápolnában szeptember
8-án, ahol Szalay Attila teskándi plébános megáldotta az új pa-
dokat, miután a Dobronhegy Üdülőfaluért Faluszépítő és Pol-
gárőr Egyesület sikeresen pályázott a padcserére. A megyei
közgyűlés, a tulajdonos boncodföldi egyházközség, Teskánd és
Dobronhegy községek önkormányzatának támogatásával, va-
lamint Salamon Sándor pálfiszegi asztalos munkájának köszön-
hetően készültek el az új templomi padok. 

Szoborfelújítás és -szentelés Hegyfalun 
Kálmán Rózsa / Martinus

Nagy Kálmán és Lomochitz Vilma Mária nyugalmazott pro-
fesszorasszony adakozásából felújították a hegyfalui templom
előtt álló Hold Szűz Mária szobrot. A restaurálást Sejber Mihály
művész-tanár végezte. A munkák során több mészréteget eltá-
volítottak a szoborról, s előkerült a homokkő posztamensről
egy márványtábla is, amelyből kiderül, hogy a szobrot 1820-
ban állíttatták. A hívek összefogásának köszönhetően a műal-
kotás környéke is megszépült. A szobrot szeptember 12-én
Dóka Ferenc plébános áldotta meg.

Szûzanyaköszöntõ Jánosházán 
Szalay Sándor / Martinus

Dr. Konkoly István nyugalmazott püspök mutatott be szent-
misét a jánosházi Keresztelő Szent János-plébániatemplomban
szeptember 12-én. Püspök úr a szentmise homíliájában a helyes
Mária-tiszteletről beszélt a híveknek. A mindennapi életben is
meg kell mutatkoznia a Mária által felragyogtatott erényeknek,
így kerülhetünk közel az ő szent Fiához – hallhattuk Konkoly
püspök úr tanítását. A szentmisét követően a hívek körmenet-
ben vonultak át a Mária-kertbe, ahol püspök úr Szűzanyakö-
szöntő ájtatosságot vezetett.

Hitoktatók Veni Sancte ünnepsége 
Salamon Viktória / Martinus

Az egyházmegye hitoktatóinak tanévnyitó ünnepségét szep-
tember 14-én tartották a Szent Márton-templomban, ahol 16
órától Takács István teológiai tanár, a veszprémi Padányi Bíró
Márton Iskola lelki igazgatójának előadását hallgattuk. István
atya elmélkedésében a találkozásra mint az emberek közötti
fontos kapcsolatra irányította a figyelmet. 17 órakor kezdődött
a koncelebrációs püspöki szentmise. Megyéspüspök úr homí-
liájában többek között a keresztről mint megváltásunk jeléről
beszélt. A szentmisét agapé követte.
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Baba-mama klub a Fõplébánián
Frikk József / Martinus

Anyukák és gyermekeik gyűltek össze a Főplébánián szeptem-
ber 15-én azzal a szándékkal, hogy elindítsák az első katolikus
baba-mama klubot Szombathelyen. A plébánia „bababarát”

füves udvara és a Batthyány terem biztosítja, hogy a hely- és fi-
gyelemigényes kicsik már egészen kis koruktól fogva otthono-
san érezzék magukat az Egyházban. A találkozó a megnyugtató
beszélgetések, a tapasztalatcsere és a sok játék mellett kiváló al-
kalom arra is, hogy a résztvevők között erősödjön a közös hit
mint összekötő kapocs.

S
iluva Litvániában, Kaunastól északra, a tenger felé
vezető úttól távol, egy erdős, lankás területen talál-

ható. A történelmi feljegyzésekben 1457-ben említik
először, amikor egy helyi nemes templomot építtetett a
Boldogságos Szűz Mária születésének tiszteletére. A kis
falu a környék Mária-tiszteletének központja lett.

A 16. század közepére Litvánia tengerpart felé eső te-
rülete a kálvini vallásra tért át. Siluva lakóinak nagy része
is az új vallást követte. Amíg azonban a régi templom
megvolt, Mária ünnepeken itt gyűltek össze a katolikus
hívek. 1569-ben még állt a plébánia, a templomot azon-
ban már korábban bezárták, majd lerombolták. Az
utolsó plébános – mielőtt elköltözött innen – a temp-

lom dokumentumait, a megmaradt templomi értékeket,
a miseruhát, a kelyhet és a képeket egy vasládába tette,
s elásta a régi templom helyén.

1608 szeptemberében a közeli falu gyermekei azon a
helyen legeltették nyájukat, ahol azelőtt a templom állt.
Egyszercsak megláttak egy fiatalasszonyt, karján a kis-
gyermekével. Egy sziklán állt és keservesen sírt. Az
egyik gyerek elszaladt a katekétájukhoz, és elbeszélte a
történteket. A hitoktató a falu tanítójával együtt a szik-
lához sietett, s megszólították a fiatalasszonyt: „Miért

sírsz?” Ő ezt válaszolta: „Mert volt idő, amikor az én szeretett

fiamat itt az én népem imádta. De most elszakadtak és széthul-

lottak.”

A látomás hírére sokan eljöttek ide imádkozni. Az
egyik történet szerint, egy öreg, vak ember rámutatott
arra a helyre, ahol megtalálták a vasládát a régi templom
kincseivel. A csoda hatására 1622-ben fatemplomot
emeltek a jelenés helyén, amely azt a sziklát is magában
foglalta, amelyen a Boldogságos Szűz Mária állt. A jele-
nés Egyházunk által elfogadott.

Siluva ismét zarándokhely lett. Az itt élők visszatértek
az ősi hitre, sok gyógyulás és imameghallgatás történt.
1786-ban új templomot építettek, melyben egy 17. szá-
zadi Szűz Mária-ikonképet helyeztek el. A templomot a
Boldogságos Szűz Mária születésének tiszteletére szen-
telték. A kegykép megkoronázásához VI. Piusz pápa já-
rult hozzá. A jelenés helyén a 20. század elején épült fel
az új kápolna. Oltárát arra a kőre állították fel, amelyiken
a hagyomány szerint Mária a jelenés alkalmával állt. Itt
látható az a vasláda is, amit a jelenés után megtaláltak.

Siluva a cári elnyomás, majd a szovjet megszállás ide-
jén is a litvánok lelki központja maradt. 1990-től,
Litvánia függetlenné válásától újra nyilvánosan és sza-
badon lehet zarándokolni Siluvába, Litvánia Nagyasszo-
nyának kegyhelyére.

Mária-jelenés a hitújítás korában
Salamon Viktória
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A
z Ószövetségi Szentírás kezdetben nem tulajdonít
jelentős szerepet az angyaloknak. Jahve kíséreté-

ben vannak és őt szolgálják. Ugyanakkor Jahvehez tar-
toznak más szellemi lények is: szentek, erősek, hősök,
égi lények, sorscsapások angyalai, öldöklő angyalok, a
halál angyalai, a félig ember, félig állat szárnyas lények,
a kerubok, valamint a hatszárnyú szeráfok. Dániel pró-
féta erős hatalmakról beszél: arkangyalok, őrangyalok,
nemzetek védangyalai, valamint az angyalok tömege,
akik Isten trónját övezik.

Mindezektől jól elkülöníthető Jahve angyalának alakja
(Mal' āk), a belső bizalmas, aki szinte Jahveval egyesült,
hiposztatikus alakként jelenik meg, mint Isten megsze-
mélyesült segítsége (vö: Ez 14,19; Szám 22,22). Ennek
kapcsán nagyon értékelendő Alexandriai Filon gondo-
lata, midőn az angyalt gyakran „logoszként”, „szóként” ér-
telmezi. 

A késői judaizmus korában már általánosan elfogadott
volt az angyalok léte, tevékenysége, kivéve a szadduce-
usokat. Az angyalok képviselték Jahve mindenütt való
jelenlétét, mindentudását, kíséretét, irányítását. Speciális
küldöttek ők mint őrangyalok és a különböző nemzetek
angyalai. (Izrael népének angyala Mihály főangyal). Ma-
ximum hét arkangyalról tudunk. Az angyalok seregei:
erők, hatalmasságok, trónusok, hercegségek mint a ne-
gyedik kar, az Isten szolgái. 

Tudjuk, hogy a Holt-tengeri közösség tagjai (az esszé-
nusok Qumranban) kozmikus dualizmusban gondol-
kodtak. Vallották, hogy Isten két tartományt teremtett,
a Fényt és a Sötétséget. Mindkettő élére uralkodó an-
gyalt, „herceget” állított. A hercegek uralma alá tartoznak
az emberek is mint részben angyali lények, akiket néha
ugyancsak „hercegeknek” (1QS 3,20 – a qumráni közösség
szabályzata és áldások gyűjteménye) vagy „szellemeknek”

(1QS 3,4) neveznek. A fény angyalai gyakran a „szentek”

(1QS 4,22; 1QH 2,10 – qumráni himnuszok) vagy „Isten

fiai” (1QH 2,3). Ők „az Isten színe előtti angyalok” (1QH

6,13). „Isten igazságának angyala” Mihály főangyal, aki se-
gíti „a fény gyermekeit” (1QS 3,24). A qumráni közösség
tagjai azt vallották, hogy aki megtér, az az „Isten színe

előtti angyalok” sorába lép (1QH 11,13), és előle „az ellen-

ségeskedés és harag angyala”, a bukott angyal (1QH 10,34)
már elmenekül. Az idők végén pedig az „égi harcosok”

háborúznak az egész földön, és ebben a harcban, a „sö-

tétség angyalaival” szembeni küzdelemben Isten a „fény

gyermekei” mellé áll. 
Az Újszövetségi Szentírásban 175 alkalommal fordul

elő az „ánghelosz”, három alkalommal pedig emberekre
vonatkozik („angheloi”: Lk 7,24; 9,52; Jak 2,25). A Mt
11,10-es ószövetségi idézetben Keresztelő Szent János
ugyancsak Istennek vagy Jézusnak az „ánghelosza”. Tehát
újra megerősödik az ószövetségi felfogás, hogy az an-
gyalok a Menny képviselői, Isten hírnökei. Vagyis, ahol
az angyalok megjelennek, ott a természetfeletti világ lép
be a földi életbe. 

Jézus alakjában Isten van jelen, földi útja során angya-
lok kísérik, újra eljövetelének idején pedig majd az ol-
dalán állnak. Jézus mint az Isten fia, a Fiú az angyalok
fölött helyezkedik el.

Az őrangyal gondolata mint Isten a legkisebbek iránti
szeretetének kifejeződése a Mt 18,10-ben, valamint az
ApCsel 12,15-ben bukkan fel. Az 1Kor 11,10 szerint
angyalok őrzik a szerény embereket. Viszont angyalok
azok is, akik Isten ítéletét közvetítik, fellépnek az apos-
tolok érdekében, és közlik velük Isten szándékát.

Szent Pálnál az angyalok létezésének gondolata – a
Krisztocentrizmusa miatt – teljes mértékben háttérbe
szorul (Ef  1,20; Fil 2,9). Sőt, Pál az Úr által ráruházott
feladatánál fogva nagyobb jelentőségűnek tartja magát
egy angyal szavánál (vö: Gal 1,8). Nagyon kihangsú-
lyozza, hogy a szeretet nagyobb jelentőségű, mint az
„angyalok beszéde” (1Kor 13,1). Pál vitába száll az angya-
lok gnosztikus kultuszával is, mivel ez elhomályosítja
Krisztus mint az egyetlen közvetítő tudatát. Mindezek
ellenére, Pál ismeri az angyalok rendjeit. Beszél azokról
az angyalokról is, akik az emberek és az apostolok sor-
sának részesei. Vallja, hogy a Sátán is rendelkezik an-
gyalokkal (2 Kor 12,7) –, ők a bukott angyalok. 

A Lk 20,36-ban lévő „iszangelosz”, „az angyalokhoz ha-

sonló” (vö: Mt 22,30; Mk 12,25) kifejezés már azokra
utal, akik majd új életre kelnek, mentesek lesznek a földi
élet kötöttségeitől, és részesei lesznek annak az ország-
nak, ahol már nem  nősülnek és nem mennek férjhez.

A következő, befejező rész témája: Miért vagyunk fogékonyak

az angyalokra mint szellemi lényekre?

Mit mond a Szentírás az angyalokról?
Dr. Pem László
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„Dombos Zala zengő dala feléd száll most, Bol-

dogasszony, a te neved legyen áldott!”

A zalai nép lelkületét mindenkor áthatotta a Mária-

tisztelet, jó és balsorsban egyaránt. Erről tanús-

kodnak a templomokban található, szépen díszített

Mária oltárok és szobrok. Bizonyítják, hogy az Isten-

anyába vetett bizalom mélyen gyökeret vert a hívek szí-

vében. 

Nemcsak a templomban, hanem a mindennapi élet-

ben is ott volt a Máriás lelkület a zalai emberek szívében,

például akkor, amikor különféle ájtatosságokat végeztek.

Ilyen Szent Család járás („Ne sírj
tovább Szűz Mária, ne menjetek ma
máshova, szállásunkat mi megoszt-
juk.”) vagy a Lourdes-i ájtatosság,

amelynek szeretete napjainkig

megvan („Lourdes-i Virágszál nyíl-
jék meg szíved, zárd be esdeklő magyar
népedet.”). Gyakran járultak a hí-

vek a Fájdalmas Szűzanyához, a

Szomorúak Vigasztalójához, kü-

lönösen a gyermekeiket elvesztő

szülők, akiket így vigasztalt az

ének szövege: „Akik a nagy bánat-
ban el vagytok merülve, szeretettel néz-
zetek Mária képére, mily sűrűn
hullanak anyai könnyei, mert Szent
Fia holttestét karjával öleli.”

Az utak mentén található

Mária-fák, Mária-szobrok mind

találkozó- és pihenőhelyek voltak

az emberek számára. Közvetlen

közelünkben a lentiszombathelyi

Mária-fa, a bördőcei Mária-kép, a radamosi Mária-fa, a

dobronhegyi Magyarok Nagyasszonya szobor vagy a

Tornyiszentmiklós határában lévő Mária-kép. Ezeken a

helyeken ma is buzgó szívvel imádkoznak a hívek a köz-

benjáróhoz és szószólóhoz. Ha az élet bajai ránehezed-

tek a szívekre, kérő énekkel fordultak Jézus anyjához:

„Boldogságos Asszonyunk, Szűz Mária hozzád száll esdő sza-
vunk, Szűz Mária, te látod az életünk, látod mennyit szenve-
dünk, jöjj segíts és légy velünk Szűz Mária!”

Ma is sok zarándokcsoport keresi fel azokat a Mária

kegyhelyeket, amelyek a közelünkben találhatók, például

Pusztacsatárt, Homokkomáromot, Búcsúszentlászlót.

Hála érződik a zarándokok szívében, amikor megköszö-

nik mindazt, amit a kegyhely lelkülete adott számukra.

„Imádandó Szentháromság köszönjük neked, melyben minket
részesített isteni kegyed, te is égi Rózsaszál, Szűz Mária, Szent

Virág, hintsd le ránk szent malasztod-
nak kincsestárházát!”

Közkedvelt Búcsúszentlászlón

a Fogolykiváltó Boldogasszony

búcsúja, ami a régmúlt századok

óta hagyomány, s ezt a búcsújá-

rást csak felerősítette a II. világ-

háború idején hadifogságban lévő

magyar katonák hazatéréséért

végzett könyörgés. A hazatérő ha-

difoglyok családjaikkal együtt za-

rándokoltak és zarándokolnak ma

is a Szűzanya kegyhelyére, meg-

köszönve Mária közbenjárását:

„Fogolykiváltó Asszonyunk, lábaidhoz
borulunk, vesd áldó két kezed le
ránk!”

A zarándoklatokat a szentol-

vasó imádkozása, litániák elmon-

dása, keresztút végzése teszik

még teljesebbé, még szebbé, va-

lódi lelki élményt nyújtva a hívek-

nek. A búcsúzó ének szövege így hangzik: „Ó, Édes
Szűzanyám, ne hagyj áldás nélkül, megáldva bocsáss el te szent
képed elől.” Mindezt megerősíti a zalai Mária himnusz,

amely az 1948-as Mária-évre íródott.

Mária-tisztelet Zalában
Kondákor Gyula

Megjelent a 2011. évi 
Szombathelyi Egyházmegyei Kalendárium!

A 180 oldalas színes kiadvány 500 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, 

az Egyházmegyei Könyvtárban, a Püspöki Palota portáján, 
valamint egyházmegyénk templomaiban.



Csúcs és Forrás
Isten népének szerepe a szentmisében
Ipacs Bence

A
szentmise bemutatásában nemcsak a papi rend
tagjainak – a püspöknek, az áldozópapnak és a di-

akónusnak – vannak feladatai, hanem Isten népének is.
Az eucharisztikus ünneplés alkalmával a hívek alkotják
a szent nemzetet, a tulajdonul lefoglalt népet, a királyi
papságot, hogy hálát adjanak Istennek, és a szeplőtelen
áldozatot ne csak a pap keze által, de vele egyesülten is
felajánlják, és megtanulják magukat is áldozatul adni.
Mély vallásosságukkal és szeretetükkel törekedjenek ezt
kifejezésre juttatni azok iránt a testvérek iránt, akik
velük együtt ünnepelnek.

A híveknek kerülniük kell tehát az egyénieskedésnek
és az elkülönülésnek még a látszatát is. Tartsuk szem
előtt, hogy egy Atyánk van az égben, és ezért mindnyá-
jan egymás testvérei vagyunk. Egy testet kell alkotnunk
azáltal, hogy Isten igéjét hallgatjuk, a könyörgésekbe és
az énekekbe bekapcsolódunk, s főleg hogy az áldozatot
közösen ajánljuk fel, és az Úr asztaláról közösen része-
sedünk. Ez az egység szépen megmutatkozik az egy-
szerre végzett mozdulatokban és az egységes testtartás-
ban. Az egy közösség és a testvériesség jól láthatóan ki-
fejeződik a béke jelének átadásakor is. Szentatyánk
azonban figyelmeztet, hogy a békeköszöntést csak a
közvetlenül mellettünk állókra korlátozzuk. Ezzel a

józan formával jelezzük ugyanis leginkább az egységet,
s nem támasztunk kavarodást az ünneplés légkörében
éppen a szentáldozás előtt (Sacramentum caritatis, 49.).

A szentmisén való tevékeny részvételünknek alapvető
feltétele az állandóan megtérő lelkület, amelynek jelle-
meznie kell minden hívőt. Nem várhatunk tevékeny
részvételt az eucharisztikus liturgiában, ha felszínesen
vagyunk csak jelen, anélkül, hogy előbb megvizsgálnánk
a saját életünket. E belső felkészültséget elősegíti pél-
dául az összeszedettség és a csend, legalább néhány
perccel a liturgia kezdete előtt, a böjt és – amikor szük-
séges – a szentgyónás. Az Istennel megbékélt szív al-
kalmassá tesz bennünket a szentmisén való igazi
részvételre (uo. 55.).
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Szûzanyám, segíts!

Te adj erőt, hogy tűrni tudjak,
Ha megbántanak ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
Hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom, hogy te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó, adj azoknak nagy szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet értő szánalom.
Áldd, őrizd őket édes Jézusom,
Hogy találkozzunk nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz!



C
saládunkban már kora gyermekkorom óta meg-
tartottuk a Mária-ünnepeket. Testvéreimmel

együtt olyan légkörben nőhettem fel, amelyben Szűz
Mária ünnepnapjaihoz egy-egy fontos családi esemény
is kötődött. Hagyomány volt például a keresztelőket és
az esküvőket Mária-ünnepen tartani. Ebben nőttünk fel
és szerettük ezt a tradíciót. Hála ezért a szülőknek, akik
jó példával szolgáltak nekünk annak ellenére, hogy a
példa nem hozta meg azonnal a gyümölcsét. Fáradozá-
suk mégsem volt hiábavaló!

Amikor a férjemmel megismerkedtem, kiderült, hogy
ő is nagyon örül e szokásnak. Nagy örömünkre szep-
tember 8-án tarthattuk az eskü-
vőnket, így Szűzanya oltalmába
ajánlva kezdhettük közös életün-
ket.

Gyermekeink keresztelőjét is így
rendeztük. Egy-két évvel később,
amikor közösséget kerestünk,
megismerkedtünk a Schönstatt
családmozgalommal. Lelkigyakor-
latos hetünkre magunkkal vittük
az akkor már aktívan mozgó két
gyermekünket is, akikre – a szer-
vezőknek köszönhetően – min-
den nap pár órán keresztül gyer-
mekvigyázók felügyeltek. Ennek
köszönhetően néhány órán ke-
resztül kettesben beszélgethettünk
férjemmel, a többi időt pedig
együtt töltötte a család. Nagyon
jól éreztük magunkat, így minden
évben visszajártunk. A mozga-
lomhoz fűződő egyre mélyülő
kapcsolatunkat külső események is megerősítették.

Döntő hatást gyakorolt ránk egy a nagyszülői padlás-
ról előkerülő schönstatti Szűzanyakép. Számunkra en-

nek üzenet értéke volt, tudtuk, hogy ide tartozunk, a
Szűzanya itt szeretne látni minket, számít ránk. A mai
kavargó világban nagy megnyugvást jelent, hogy házi
szentélyünkben tudhatjuk a Szűzanyát, aki vigyáz ránk
és gondoskodik rólunk. Általa vehetünk részt mások
örömében is. Egy alkalommal például egy magyar lány
szerzetes nővéri beöltözésének ünnepére látogathattunk
Németországba. A világ minden tájáról érkeztek vendé-
gek, még fekete-Afrikából is, akik arra voltak kíváncsiak,
milyen a tél. Megható volt látni örömüket, amikor imá-
juk meghallgatásra talált: március végén az ünnepi mise
reggelén röpke pár óra alatt nagy hó esett. Még a ter-

mészet is fehérbe öltözött az apá-
cák tiszteletére.

Nemrég a család zenélni tudó
tagjai együtt szolgáltak Mátrave-
rebély-Szentkúton, Nagyboldog-
asszony ünnepén. Nagy ajándék-
ként éltük meg, hogy eljuthattunk
oda, ahová egyébként is vágya-
koztunk, és olyan családokkal, za-
rándokokkal ismerkedhettünk
meg, akikkel azóta is örömmel
tartjuk a kapcsolatot.

Gyermekeinket is a Szűzanya
oltalmába ajánljuk. A példamuta-
tás erejében bízva mindennap kö-
zösen imádkozunk, s mindig el-
mondjuk a legszebb Szűzanya-
imádságokat: Rózsafüzér, Most segíts

meg Mária, Oltalmad alá futunk, Sal-

ve regina.

Nehézségeinket, áldozatainkat
felajánljuk a Szűzanyának, így

sokkal értelmesebb és könnyebb minden szenvedés.
Október hónap közeledtével pedig mindez nagyon ak-
tuálissá válik, mi is jobban készülünk rá.

A Szûzanya tisztelete családunkban
Kóta Péter és Judit
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II. János Pál pápa családokért megfogalmazott könyörgése

Kegyelmed vezesse a házastársakat, hogy gondolkodjanak és dolgoz-

zanak családjuk és a világ minden családja javára.

Add, hogy a fiatalok a családban szilárd támaszt találjanak nemeslel-

kűségüknek, az igazságban és a szeretetben való növekedésüknek.

Add, hogy a házasság szentsége által megerősített szeretet legyőzze

a gyengeségeket és kríziseket, amelyekkel családjaink olykor találkoz-

nak.



Az Eucharisztia az én autópályám az égbe
Salamon Viktória

C
arlo Acutis 2006 októberében leukémiában halt meg. 15 éves volt. Ugyanolyan
tizenéves, mint sokan mások. Ugyanakkor megrázó erővel tett tanúságot ke-

resztény hitéről. Korához képest egyedülállóan erős, tiszta hite volt. 
A milánói érsekség már megkezdte Carlo Acutis boldoggá avatási eljárását. Az

összegyűjtött tanúvallomások beszámolnak arról, mennyire nagylelkűen és szere-
tettel fordult a bevándorlók, a koldusok, a fogyatékkal élők és az idős, beteg emberek
felé. Sokat aggódott barátaiért, főleg azokért, akikről úgy látta, hogy veszélybe került
a lelkük. Azt szokta mondani: „Mindenki saját eredetiséggel születik, de sokan fénymásolat-

ként halnak meg.”

Volt olyan osztálytársa, akit miután a szülei elváltak, sokszor meghívott magukhoz,
hogy lelkileg támogatni tudja. Azt mondták róla, hogy olyan volt környezete számára, mint egy üdítő forrás. 

Elsőáldozása után napi áldozó lett, imádkozta a rózsafüzért, naponta rövid szentségimádást végzett a temp-
lomban. Carlo egész életét betöltötte az Istennel való barátság. Nagyon tisztelte a Pompei Szent Szüzet, és ha
csak tehette, családjával elzarándokolt a Rózsafüzér kegyhelyére. Emellett kiváló iskolai eredményei voltak, külö-
nösen a számítógépes programozás és tervezés érdekelte.

A betegség hamar úrrá lett szervezetén. Orvosa, aki végigkísérte őt súlyos betegségében, a szenvedéséről kér-
dezte. Carlo így válaszolt: „Vannak emberek, akik sokkal többet szenvednek, mint én.” Hősiesen viselt szenvedése min-
denkit megindított. Édesanyja elmondása szerint, nem sokkal a halála előtt a 15 éves fiú felajánlotta szenvedéseit
a pápáért és az Egyházért. 

Carlo életével bemutatta, hogy a mai világban is lehet valaki egészen fiatalon Krisztus követője, és ma sem le-
hetetlen a mély lelki élet.

A szenteltvíz
Romano Guardini nyomán

A
víz titokzatos. Egészen tiszta és egyszerű. Teljesen igénytelen, mintha sem-
mit sem jelentene önmaga előtt. Önzetlen is, mintha csak azért volna, hogy

másnak szolgáljon, tisztítson és üdítsen.
De láttál-e már egyszer csendes és igen mély vizet, és belemerültél-e érző lélekkel

annak szemléletébe? Megérezted-e ekkor, hogy milyen titokzatos a mélység?
Titokzatos a víz. Egyszerű, átlátszó, önzetlen, kész arra, hogy tisztára mossa

mindazt, ami bepiszkolódott, és felüdítse a szomjazót. Ugyanakkor kifürkészhe-
tetlen, nyugtalan, telve talánnyal. Így azután értjük, miért teszi meg az Egyház a
vizet az isteni élet, a kegyelem jelképének és hordozójának. A keresztségből egykor
új emberként jöttünk elő, újjászülettünk vízből és Szentlélekből, miután a régi
ember a vízben „elpusztult, meghalt”.

Keresztvetéskor meghintjük homlokunkat és mellünket, jobb és bal vállunkat szentelt vízzel. Az Egyház, amikor
megszentelte, megtisztította a vizet. Amikor a keresztény belép az Isten házába, meghinti homlokát, mellét és
vállait, vagyis egész mivoltát a tiszta és tisztító vízzel, azért, hogy megtisztuljon a lelke. Milyen szép dolog ez!

1991 1991 ―― 20062006
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A gondolkodásról
Részlet Szirtes László: Gyermekfilozófia címû könyvébõl

A
gondolkodás egy energiaigényes munka. Én szeretek gondolkodni. Legtöbbet nem itt az iskolában, hanem
otthon. Általában a szobámban, amikor kiülök az ablakpárkányra. Jó dolog. Mindenféléről gondolkodom.

Az iskolában történtekről, a tanultakról vagy arról, hogy mit fogok csinálni máskor. Most, hogy írok, mélyen gon-
dolkodok. Amikor gondolkodok, akkor szinte semmi zajt nem hallok, mert annyira leköt. Nagyon jó nálunk, mert
az az utca, ahol én lakom, nem olyan forgalmas, így tehát nem szokott nagy ricsaj lenni. Ha nem gondolkodnék,
nem tudom, mi történne.  (L. Judit 5. osztály)
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A
Szombathelyi Egyházmegye történelemkönyvé-

nek nemcsak olyan szívderítő lapjai vannak, ame-

lyek hatalmas építkezésekről, tudományos eredmények-

ről vagy szép megtérésekről szólnak, hanem vannak

olyanok is, amelyek komoly áldozatokról, vértanúkról

mesélnek a jelen kor nemzedékének. Ezen oldalakat ol-

vasgatva teljesen véletlenül bukkantam Wilfinger József

nevére.

Wilfinger József  1874-ben, Mindenszentek ünnepén

született a Vas megyei Kukméren. Már kora gyermek-

korától úgy érezte, az Istentől életre szóló hivatást ka-

pott. Feladata olyan népek számára hirdetni az Evangé-

liumot, akikhez Krisztus tanítása nem juthatott el. 

Már kis korától fogva buzgó ministráns volt, s amikor

akkori lakóhelyére, Németszenmihályra 1885-ben laza-

rista atyák érkeztek missziót tartani, egyből tudta: ő

maga is lazarista lesz!

A bécsi lazaristákhoz vették fel, ott végezte középis-

koláját kiváló eredménnyel, majd Grazban hallgatott te-

ológiát, s tanulmányai befejeztével, 1898-ban pappá

szentelték. Rendi előjárói teljesítették kívánságát: a leg-

nehezebb missziós területre, Kínába küldték. 

Kína mindig veszélyes missziós területnek számított.

A jezsuita Xavéri Szent Ferencnek is nagy álma volt

Kína területén téríteni, sajnos azonban, mielőtt megér-

kezhetett volna, Kína partjainál 1552-ben megbetege-

dett és elhunyt. Szent Ferencnek lettek követői, akiket

viszont a kínai állam folyamatosan üldözött. 1842-ig

mintegy 30 000 keresztény adta életét Krisztusért.

Amikor Wilfinger atya Kínába érkezett, zűrzavaros ál-

lapotok uralkodtak. A félgyarmati sorban lévő ország-

ban egyre-másra alakultak a nemzeti függetlenséget

zászlajukra tűző egyesületek. Ezen szervezetek mind-

egyikének nevében ott szerepelt az ököl szó, ezért mi-

kor 1899-ben fegyveres felkelésre került sor, ezt az

angol ököl szóból boxerlázadásnak nevezték el. A bo-

xerlázadásnak 5 püspök, 28 pap, 2 szerzetes testvér, 9

apáca és 30 ezer római katolikus hívő esett áldozatul. 

Wilfinger József  1898. augusztus 14-én ült hajóra, s

szeptember 14-én érkezett meg Sanghajba. Ezt köve-

tően először Csekiangba, majd 21-én végleges rendel-

tetési helyére, Ningpoba érkezett.

Nagy lendülettel, hatalmas lelkesedéssel látott hozzá

feladatához. Gyakran Ningpot elhagyva hirdette az

Isten igéjét, tanította az egyszerű népet, felkarolta, be-

fogadta az árva, elhagyott gyermekeket. Később, mivel

egészségi állapota meggyengült, püspöke székhelyére

rendelte vissza. Ekkorra már élete legalább hatszor for-

gott veszélyben. Egyik fő célja az volt, hogy Kínában,

magyar Mária-templomot építhessen. E célból leveleket

írt magyarországi barátjának, a szombathelyi Illés

Ferenc kanonoknak, ezekben bemutatta a korabeli Kína

politikai, társadalmi helyzetét, s tervét a Mária-templom

megépítéséről. Illés Ferenc segített neki abban, hogy

ezek a levelek különböző helyi vagy országos lapokban

megjelenjenek. Ennek köszönhetően terve megvalósí-

tására több mint 6500 korona gyűlt össze.

1900. április 18-án Ningpoban mintegy 40 boxer meg-

rohanta lakhelyét, s majdnem agyonverték őt, de egy

hirtelen jött vihar megzavarta a felkelőket, s elmenekül-

tek. Európában ekkor halálhírét keltették, József  atya

azonban csodával határos módon túlélte a támadást, vi-

szont a megpróbáltatások után soha nem épült fel tel-

jesen. Tüdeje tönkrement. Először Sanghajban, majd

Csuzanban kezelték. Innen írta utolsó levelét 1905. de-

cember 19-én Illés Ferenc kanonoknak. Halálának pon-

tos ideje nem is ismert.

Wilfinger József  azon bátor misszionáriusok közé tar-

tozott, akik nem féltek saját Egyházuk, valamint a lelkek

üdvössége érdekében felvállalni a testi-lelki megpróbál-

tatásokat, s ha kellett, felvéve saját keresztjüket, Krisz-

tust követve, Krisztus Egyházáért akár saját magukat is

feláldozták.

Egy Vas megyei misszionárius, aki életét adta Egyházáért
Pál Ferenc
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Keresztény rajzfilmek gyerekeknek
Teklits Tamás / Etalon Kiadó 

S
okszor hallhatjuk a kisgyermekes szülőktől, hogy már a mesefilmek sem
a régiek. Egyre bugyutább rajzfilmek készülnek, és már az is felüdülést

jelent, ha a sok harcos, verekedős, űrlényes sorozat között feltűnik egy-egy
régi, klasszikus mű. Ilyenkor a felnőttek büszkén mondhatják el gyermekeik-
nek: amikor én voltam kicsi, akkor ilyen meséket néztünk a televízióban.

Egy hitoktató panaszkodott nemrég arról, hogy hazánkban rendkívül sze-
rény a kínálat olyan keresztény könyvekből és filmekből, amelyeket bátran
ajánlhat a gyermekeknek olvasásra és megnézésre. Kevés olyan kiadvány van,
amelyek segítségével a kisebbek is könnyen, életkoruknak megfelelően ismer-
hetik meg hitünk igazságait. Ezt az űrt szeretné az Etalon Kiadó tartalommal
kitölteni, ezért két gyermekeknek szánt rajzfilmsorozattal bővítik a hiányos
hazai kínálatot.

Szeptember végén jelent meg A Hit Óriásai című három DVD-lemezből álló, lemezenként két-két történetet
tartalmazó sorozat, amelyből megismerhetjük Szent Bernadett, Szent Miklós, Assisi Szent Ferenc, II. János Pál
pápa és Boldog Kalkuttai Teréz anya életét, valamint Fatima igaz történetébe is bepillantást nyerhetünk. 

A 24 epizódból álló Biblia-Újszövetség című rajzfilmsorozat első nyolc része október végén jelenik meg négy
DVD-lemezen. A Jézus életét bemutató sorozatban megtalálható az első karácsony története, valamint Jézus
legnépszerűbb és legismertebb példabeszédei. A gyerekek érdekes, szép formában ismerhetik meg az evangéliumi
történetek Biblia-hű meseváltozatait. Nemcsak remek családi szórakozás, hanem egyben kiváló személyiségfej-
lesztő alapelvek közvetítője is minden egyes epizód. Újból és újból megnézve szórakoztatva tanítják a krisztusi
alapelveket a megható és szép történetek által. A bibliai történeteket a Richard Rich Stúdió keltette életre. Richard
Rich, a Walt Disney Productions korábbi igazgatója – 14 év Disney-tapasztalattal a háta mögött – álmodta vá-
szonra és rendezte ezeket a rajzfilmeket. 

Fókuszban - programok, események

október 15 – 17. (péntek – vasárnap)
72 óra kompromisszum nélkül

október 19 – 21. (kedd – csütörtök)
10 óra A Foucault-féle ingakísérlet megismétlése (Szombathely, Székes-
egyház)

október 22 – 24. (péntek – vasárnap)
Női identitás lelkigyakorlat (Szombathely, Martineum Felnőttképző
Akadémia)

október 23. (szombat)
24 órás szentségimádás  (Szombathely, Szent Erzsébet-templom)

október 24. (vasárnap)
10 óra Bérmálás (Ják, Szent György-templom)

október 30. (szombat)
10 óra Bérmálás (Csehimindszent, Mindenszentek-templom)

november 5 – 7. (péntek – vasárnap)
Férfi identitás lelkigyakorlat (Szombathely, Martineum Felnőttképző
Akadémia)

november 6. (szombat)
10 óra Templommegáldás (Szentgotthárd, Nagyboldogasszony-temp-
lom)

november 7. (vasárnap)
10 óra Bérmálás (Gutorfölde, Szent István király templom)
15 óra Bérmálás (Tótszerdahely, Jézus Szíve-templom)

november 11. (csütörtök)
19 óra Szentségimádás papokért és papi hivatásokért (Szombathely, Szé-
kesegyház)

november 12. (péntek)
17 óra Szent Márton vesperás és lampionos felvonulás (Szombathely,
Székesegyház)

november 13. (szombat)
10 óra Szent Márton ünnepség (Szombathely, Székesegyház)

Az egérke és az elefánt egy motoron
utaznak. Az elefánt vezet, hátrafordul
és megkérdezi az utasát:
– Félsz, egérke?
– Nem félek! – hangzik a válasz.
Az elefánt gázt ad, majd kis idő múlva
megint megkérdezi:
– Félsz, egérke?
– Én? Ugyan már!
Elfogy a benzin, ezért megállnak egy benzinkútnál tankolni.
Visszafelé az egérke vezet, és ő is megkérdezi:
– Félsz, elefánt?
– Nem én! – válaszolja.
Az egérke padlóig nyomja a gázt, majd újra megkérdezi:
– Félsz, elefánt?
– Nem én! – hangzik a válasz.
Mire az egérke:
– Pedig félhetnél, mert nem érem el a féket.

* * *
Minden publicitás jó, kivéve a nekrológot.




