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Nevünkben a sorsunk
Milyen szempontokat vegyünk figyelembe
névválasztáskor? ► 3. oldal

Az élet szolgálatában
Egy rabszolgalány, aki megmutatja az élet
útját ► 8. oldal

isten éltesse érsek atyát!
Dr. Seregély István nyugalmazott érseket 
köszöntjük 80. születésnapján ► 11. oldal

Vezércikk

Negyven nap
Horváth István Sándor

S oknak és kevésnek is tűnhet negyven
nap. Hosszúnak és rövidnek is tűnhet

a nagyböjti időszak. Ha a böjtre, a lemon-
dásokra gondolunk, amelyek gyakorlását ez
időben az Egyház javasolja, akkor talán
hosszú ez az idő, legalábbis azoknak, akik-
nek mindez nehezére esik. De rövid is le-
het, ha azt nézzük, hogy mindössze ennyi
időnk van arra, hogy lelkiekben felkészül-
jünk az esztendő legnagyobb ünnepére, a
húsvétra. A lelki felkészülés része, hogy
bűnbánatunk jeleként szentgyónást vég-
zünk. Milyen jó ilyenkor megtapasztalni
Isten jóságát és irgalmát, és milyen nagy
öröm újra átérezni, hogy Isten gyermekei
vagyunk!

Nagyböjti utunkon fontos állomások a
pénteki napok, amelyeken ajánlatos részt
venni a keresztúti imádságon. Ennek során
elmélkedünk Jézus értünk vállalt szenvedé-
séről és megváltásunkért hozott keresztál-
dozatáról. Természetesen nemcsak a temp-
lomban van lehetőségünk imádkozni,
hanem például a munkahelyünkön vagy
odahaza is. A gyermekek pedig akár az is-
kolába menvén vagy hazafelé naponta le-
galább néhány perccel próbáljanak meg
többet imádkozni a megszokottnál.

A böjt és az imádság mellett a nagyböjt
harmadik fontos eleme a jótékonykodás.
De hogyan tegyük a jót? Ezzel kapcsolat-
ban Jézus egy alkalommal azt mondta,
hogy „ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb” (Mt

6,3). Tehát úgy igyekezzünk jót tenni, hogy
személyünk lehetőleg titokban maradjon,
azaz ne dicsekedjünk jócselekedeteinkkel.
Jótetteinkért ugyanis nem várunk az embe-
rektől elismerést vagy dicséretet. Isten min-
den rejtett tettünket látja és meg is fogjuk
kapni érte a jutalmat.

Egy-egy jócselekedet megtétele egyszerű
dolog. Vajon lesz-e rá időnk? Elég lesz-e
számunkra negyven nap?

S zentatyáink minden évben üzenetet kül-
denek a hívekhez a nagyböjt kezdetére.

Mivel XVI. Benedek pápa idei üzenete lap-
zártánkig még nem volt elérhető, felidézzük
boldog emlékű elődje, II. János Pál pápa
2004-es nagyböjti üzenetét, amelynek a Csa-
lád Évében is aktuális mondanivalója van.

„Aki befogad egy gyermeket az én nevemben,

engem fogad be.” (Mt 18,5) Ez a mottó alkalmat
kínál arra, hogy átgondoljuk a gyermekek
helyzetét, akiket Jézus ma is magához hív, és
akiket példaképként állít azok elé, akik tanít-
ványai akarnak lenni. Jézus szavai sürgetnek
minket, hogy megvizsgáljuk, hogyan bánunk
a gyermekekkel családjainkban, társadal-
munkban és az Egyházban. Ők egyúttal arra
is ösztönöznek minket, hogy újra felfedezzük
az egyszerűséget és a bizalmat, amelyet a hí-
vőknek gyakorolniuk kell Isten Fiának köve-
tésében, aki osztozott a kicsinyek és a
szegények sorsában. Erre vonatkozóan
mondta Assisi Szent Klára Jézusról: „Aki a

jászolban feküdt, szegényen élt a földön, és a keresz-

ten is ruhátlan maradt.”

Jézus szerette a gyermekeket, és előnyben
részesítette őket „egyszerűségük és életörömük,

természetességük, csodálkozással teli hitük miatt”.
Azt akarja, hogy a közösség tárja ki karjait és
nyissa meg szívét feléjük, mint Jézus felé:
„Aki befogad egy gyermeket az én nevemben, engem

fogad be.” Jézus a gyermekekhez sorolja a „leg-

kisebb testvéreket”, az ínséget szenvedő embe-
reket, a rászorulókat, az éhezőket és
szomjazókat, az idegeneket, a ruhátlanokat, a
betegeket és a börtönben lévőket. Őket be-
fogadni és szeretni, illetve közönyösen bánni
velük és elutasítani őket azt jelenti, hogy ma-
gával Jézussal viselkedünk így, mert ő külön-
leges módon jelen van bennük.

Kedves Testvéreim, kezdjük bizalommal
nagyböjti utunkat, felbátorodva az intenzí-
vebb ima, a szentgyónás és a rászorulók iránti
odafigyelés által. 

A nagyböjt legyen különösen is kedvező al-
kalom arra, hogy mind az egyes családok,
mind a társadalom területén még nagyobb
gonddal szenteljük magunkat a gyermekek-
nek: ők az emberiség jövője.

Kezdõdik a nagyböjt



2 ● 2011. március Martinus

liturgia

Az általános naptár magyar ünnepei 
Ipacs Bence

M iután megismerkedtünk naptárainkkal,
álljunk meg egy kicsit és vessünk egy

pillantást az általános naptárra. Azt mondtuk,
ez az a kalendárium, amely összegyűjti a világ-
egyház legfényesebb csillagait, összefogja va-
lamennyi földrészt és azok legnagyobb szent-
jeit. Természetesen e sorból a magyar szentek
sem maradhatnak ki. Lássuk, kiket ünnepel ve-
lünk együtt a világegyház!

Szoros értelemben három magyar szent ka-
pott helyet az általános naptárban. Első közü-
lük államalapító Szent István királyunk, akit a
világegyház augusztus 16-án ünnepel, mennyei
születésének másnapján. Erre az egy napos el-
tolásra azért volt szükség, mert augusztus 15-e
Szűz Mária mennybevételének ünnepe. Ma-
gyar sajátosság, hogy Szent István királyra mi
nem 16-án, hanem 20-án emlékezünk, 1083-
ban történt szentté avatásának évfordulóján.

November 19-én mind az általános római,
mind a magyar naptárban magyarországi Szent
Erzsébetet köszöntjük. Az ő ünneplésének
foka a világegyházban „kötelező emléknap”,
szemben Szent István királyunk „nem kötelező

emléknapjával”. E megkülönböztetésből is lát-
szik, hogy Szent Erzsébet ismertebb szent a
világon államalapító királyunknál, amin élet-
történetét ismerve nem is igazán kell csodál-
koznunk. Ünnepét 1670-ben vették fel a római
naptárba november 19-re, temetésének évfor-
dulójára. 1969-ben helyezték át mennyei szü-
letésnapjára.

A magyar föld szülöttei között van még Skó-
ciai Szent Margit, akire november 16-án emlé-
kezünk itthon és a világban egyaránt, nem
kötelező emléknappal. Szent István királyunk
rokonát (vitatott, hogy unokáját vagy unoka-
húgát) ezen a napon temették el 1093-ban.
Ünnepe 1673 óta szerepel az általános naptár-
ban.

Az általános naptár magyar vonatkozású ün-
nepei közé sorolhatjuk még azokat a szenteket,
akik más földről származnak, de hazánkban is
működtek, illetve itt haltak meg. Közülük ket-
tőt vehetünk ide. Egyikük Szent Adalbert püs-
pök és vértanú, akiről februári cikkünkben
már szót ejtettünk, másikuk Kapisztrán Szent
János áldozópap. Az itáliai származású feren-
ces szerzetesnek nagy része volt a nándorfe-
hérvári győzelemben. Szerémújlakon halt meg
1456. október 23-án. Emléknapja is ezen a
napon van.

PéldakéP

Szent József, 
a Szent Szûz tisztaságos jegyese
Déri Péter

a nyaszentegyházunkat nem vádol-
hatja senki sem azzal, hogy nem

tiszteli a szentjeit. Sőt, nem egyszer pon-
tosan azt vetik a szemére, hogy túlzásba
viszi a szentek tiszteletét, ahogyan erre a
történelem folyamán is sokszor volt már
példa. Úgy gondolom, hogy Szent József
erre igazán nem ad okot, mert sajnos sok-
szor feledésbe merült az ő személye az év-
századok során.

Meg kell azonban azt is hagynunk, hogy
a leghallgatagabb szent is volt az egyház-
történelemben, hiszen egyetlen szavát sem
jegyezte fel a Szentírás vagy a szájhagyo-
mány. Egy szó nem sok, de még ennyit
sem adnak szájába az evangélisták. Nagyon
szépen fejezi ki ezt Reményik Sándor József,

az ács, Istennel beszélget című versében: „Az

evangéliumban hallgatok, s hallgat rólam az evan-

gélium.”

A Bibliával szemben az úgynevezett
apokrif  iratok viszont dúskálnak a Szent
Józseffel kapcsolatos történetekben. Mint-
ha mindenről pontos értesülésük lenne: Jó-
zsef  koráról, eljegyzésének
körülményeiről, foglalkozásának minden
apró-cseprő titkáról, állítólagos első házas-
ságáról és első feleségétől való nagyszámú

gyermekeiről stb. Ezek mind csak csupa
képzelődések, mert ha tüzetesebben elol-
vassuk az evangéliumot, akkor kirajzolódik
előttünk Szent József  csodálatos alakja,
akit Názáretben csak úgy ismertek, mint
Jézus atyját.

A hagyomány nem beszél arról, hogy Jó-
zsef  játszott-e valamilyen szerepet az Úr
Jézus nyilvános működése alatt, amiből
arra lehet következtetni, hogy már koráb-
ban, Kr. u. 25 körül meghalt. Mindkét
gyermekségtörténet úgy mutatja be szen-
tünket, mint aki az apa helyén áll Jézus éle-
tében. Jogilag József  Mária férje volt, de
Jézushoz való kapcsolata nem ilyen egy-
szerű. Nem volt apa biológiai értelemben,
de Mária a nyilvánosság előtt nem tudott
más apát megnevezni gyermeke számára,
mint Józsefet.

Az angyal álmában világosította fel arról,
hogy Jézus apja lesz, és neki kell majd
nevet adnia Mária fiának. Szent József
helyzetét Jézussal szemben a Mennyei Atya
határozta meg. S bár helyzete hasonló volt
az adoptív apáéhoz, mégis sokkal több volt
ennél. A szó szoros értelmében fontos
üdvtörténeti szerep jutott neki, hiszen az
ő közvetítésével lépett kapcsolatba az Úr
Jézus az Ószövetséggel. Ő hallgat az evan-
géliumban és az evangélium is hallgat róla,
de mégis nagy dolgokat vitt végbe életé-
ben. 

Kérjük, hogy segítsen minket is a csen-
des, de annál tevékenyebb és buzgóbb Is-
tennek tetsző életben.

Ima Szent Józsefhez
Szűzi lelkek őre és atyja, Szent József, akinek hűséges őrizetére bízta Isten magát az ár-

tatlanságot, Jézus Krisztust és a szüzek Szent Szüzét, Máriát! 
E két drága zálogra, Jézusra és Máriára kérlek és könyörgök, segíts meg, hogy minden

tisztátalanságtól mentesen, szeplőtelen elmével, tiszta szívvel, bűntelen testtel mindig tö-
kéletes tisztaságban szolgáljak Jézusnak és Máriának. Ámen
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n omen est omen – nevében a sorsa,
a végzete. Így tartja a latin mondás.

Ezek szerint „mesél” rólunk a nevünk. Pszi-
chológusok szerint a jól megválasztott név
egyben ajándék. 

Vannak kutatók, akik már névlélektanról
írnak. A keresztnév magabiztosabbá és bol-
dogabbá teheti viselőjét, nem mindegy
tehát, hogy milyen nevet választanak a szü-
lők gyermeküknek. Fontos szempont, hogy
az első dolog, amit az ember életében iga-
zán sajátjának mondhat, ami megkülönböz-
teti másoktól, az a neve. Így a kérdést, hogy
„Melyik nevet kapja a gyermek?”, már akkor
felteszik a szülőknek, mikor még csak az
édesanyja szíve alatt él. Folyamatosan fris-
sülnek a hivatalos keresztnevek a Magyar
Tudományos Akadémia internetes oldalán.
Egyre egyedibb, sokszor mesefiguráktól
kölcsönzött neveket kérelmeznek a szülők
az MTA-tól. (Volt arra példa, hogy valaki
Radiátor, Csikó vagy épp Kazetta nevet sze-
retett volna adni gyermekének.) 

XVI. Benedek pápa most arra próbálja
ösztönözni azokat a szülőket, akik keresz-
tény szellemben kívánják nevelni gyerme-
keiket, hogy olyan keresztnevet válasszanak
gyermeküknek, amely nem a kor divatjának
felel meg, hanem keresztény hitünkhöz kap-
csolható valamilyen formában, hiszen a ke-
resztény név kifejezi azt is, hogy a megke-
resztelt a Szentlélek erejéből újjászületett,
Isten gyermeke lett. 

A Szombathelyi Egyházmegyében talál-
ható Sé községben végeztem kutatásokat az
előző években. Az 1801 és 1922 közötti
időszakban többségében keresztény neve-

ket választottak a szülők gyermeküknek. Az
előbb említett időszakban használt kereszt-
nevek között találunk bibliai neveket (Mária,
Magdolna, József, János), görög (Borbála,
Margit, György, István), római (Júlia, Antal),
germán (Gizella, Ernő), szláv (László), ótö-
rök (Géza) eredetű neveket. A katolikus la-
kosság körében a névdivatot a szentek
kultusza befolyásolta elsősorban. A kereszt-
neveket nemcsak a Bibliából vették, hanem
a szentek legendáiból is, így jelenhetett meg
a faluban a Margit, a György, a Miklós, a
László.

Ha a névadás történetét vizsgáljuk, kide-
rül, hogy a kereszténység első századaiban,
Európában germán, szláv, török, kelta ne-
veket valamint bibliai neveket is használtak.
A honfoglaló magyarok többségében ma-
gyar nevet adtak gyermekeiknek, a kereszt-
nevek másik része egyházi név volt. A 9. és
a 10. században erős török hatás figyelhető
meg a magyar névadásban. A következő
korszakban – a letelepedés idején (10-11.
században) – már a keresztény hatások alap-
ján történik a névadás. A Biblia és a legen-
dák hőseinek a nevét példaképül kapták a
gyermekek, illetve a védőszentek oltalmába
ajánlották őket. 

Azt gondolom, hogy a 21. században az
egyik legnagyobb szerepe a nagyszülőknek
van. Nekik kellene elsősorban gyermekeik-
nek, unokáiknak arról mesélni, miért van
nagy jelentősége annak, hogy keresztény
nevet válasszunk gyermekeinknek. Bárcsak
több Erzsébetről, Katalinról, Teréziáról, Jó-
zsefről, Jánosról, Istvánról olvashatnánk az
anyakönyvi hírekben!

rövid Hírek

Ismét lesz Katolikus Ifjúsági Világtalál-
kozó. Az eseményt ezúttal Madridban ren-
dezik meg 2011. augusztus 18-tól 21-ig,
XVI. Benedek pápa pedig nemcsak fiata-
lokkal találkozik, hanem egyetemi oktatók-
kal, papnövendékekkel, szerzetesnővérek-
kel és önkéntesekkel is. A világtalálkozó
szervezői szerint nem mindennapi, hogy az
egyházfő egyetemi oktatókkal is kíván kö-
zös programokon részt venni: Az esemény
jelentősége, hogy a pápa fontosnak tartja a
felsőfokú tanulást, és szorgalmazza, hogy
minél több fiatal válassza a felsőfokú okta-
tási intézményeket. Az Ifjúsági Világtalál-
kozóra egyházmegyénkből is indul cso-
port, az utazás részleteit és további ér-
dekességeket találnak újságunk Ifjúság ro-
vatában. 

■
Március 10-én jelenik meg XVI. Benedek
Jézusról szóló könyvsorozatának második
része, amely a Názáreti Jézus életének egy
részét – a Jeruzsálembe való bevonulásától
a feltámadásig – dolgozza fel. A szakértők
úgy vélik, ez a Jézus-kötet is bestseller lesz,
hiszen egyszerre hét nyelven jelenik meg,
emellett hangoskönyv változatban is piacra
kerül.

■
Nyolcvanadik születésnapját ünnepli a Va-
tikáni Rádió, amelynek hangja a világ legtá-
volabbi pontjára is eljut. Érdekesség, hogy
az adás harmincnyolc nyelven hallható. A
jubileum alkalmából kiállítást szerveztek a
Vatikáni Múzeumban, valamint egy könyv
is megjelenik a pápa rádiójának történelmi
pillanatairól.

■
Internetes szolgáltatással bővítették az ír
egyház új kezdeményezését, a Katolikus
Házasság Támogató Szolgálatot. Az ügy-
nökség legfőbb feladatának tartja, hogy tá-
mogassa a leendő házaspárokat, a már
egybekelteket illetve a családokat. Ezúttal
az internetes weboldal szerkesztői már gya-
korlati információkat is biztosítanak az es-
küvő megszervezéséhez, lebonyolításához,
ezen kívül az érdeklődők elmélkedéseket is
találnak ugyanitt a szeretetről, a házasság-
ról.

■
Nő a katolikusok száma az USA-ban: 68,5
millió hívőt regisztráltak, ez 0,6 százalékos
növekedést jelent a tavalyi felméréshez ké-
pest. Ennek oka, hogy egyre több a spanyol
katolikus bevándorló az Egyesült Államok-
ban.

Az oldAlt összeállítottA: H. PezenHófer BrigittA

Nevünkben a sorsunk? 
A (keresztény) névválasztás igazi kihívás a szülõknek
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A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia a család értékeinek felmuta-

tása, intézményének erősítése érdekében
tematikus évet hirdetett, amely 2010. Szent
Család vasárnapjától, azaz december 26-tól
2011. december 30-ig tart. A Család Éve
kapcsán kérdeztünk meg családban élőket
néhány ide kapcsolódó témakörben. Tar-
talmas válaszaikból a Martinusban havonta
idézünk.

Mit adhatnak a körülöttük élőknek a

keresztény családok?

– Példát, mint az első keresztények idején,
hogy lássák, a keresztény családok meny-
nyire tudják egymást szeretni. 
– Megmutathatjuk Isten szeretetét az egy-
más iránti szeretetben, elfogadásban, alkal-
mazkodásban, értékrendünkben. 
– Értékeinket és elveinket fel kell vállal-
nunk, és ha szánalommal néznek ránk,
akkor is ki kell állnunk mellettük.
– Segítséget abban, hogy meghallgatják az
emberek igazi problémáit, mert ma már
nem divat a beszélgetés sem.

Szeretettel hívjuk az egyházmegye család-
jait és lelkipásztorait, hogy érezzük magun-
kénak ezt a kezdeményezést, és vegyünk
benne részt tevékenyen! Építsük be a min-
dennapi életünkbe a Család Évének gon-
dolatát, kezdve például házassági eskünk
megújításával és egy-egy elhatározással,
hogy mi mit szeretnénk megvalósítani a
Család Évében! 

„Világunk ma azért annyira felfordult, s azért

van oly sok szenvedés, mert oly kevés a szeretet az

otthonokban és a családi életben. Nincs időnk

gyermekeink számára, nincs időnk, hogy örüljünk

egymásnak.” (Boldog Kalkuttai Teréz anya)

A sorozatot összeállította: Busa Tamás és
Busáné Markovits Eszter.

A z 1994-es családok évére írt buzdítá-
sában II. János Pál pápa a teremtés-

történet üzenetéből kiindulva csodálatos
meglátással szól a férfi és a nő kapcsolatá-
ról, valamint a család közösségéről, amelyet
a Teremtő már a „az idő kezdetén” elgondolt.

Isten a saját teremtő szavát az ember te-
remtésekor a következőképpen egészíti ki:
„Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonla-

tosságunkra” (Ter 1, 26). Az ember teremtése
előtt a Teremtő önmagába tekint, hogy
saját létének misztériumában keressen mo-
dellt és indítást, ami az isteni „mi” haszná-
latában fejeződik ki. Az Újszövetség
fényénél válik láthatóvá, hogy a család ere-
deti modelljét Istenben kell keresni, az ő
életének szentháromságos misztériumá-
ban. Az isteni „mi” az emberi „mi” örök
modellje, amely az Isten képére és hason-
latosságára teremtett férfiból és nőből áll.
Az emberi közösség e kettősséget magán
viseli. A férfi és a nő a maga módján járul
hozzá a közjóhoz, aminek következtében
ott van az emberi együttélés gyökereinél a
közösség és a kiegészítés jegye. A családot
mindig úgy tekintették, mint az ember tár-
sas természetének első és alapvető meg-
nyilvánulását. A házassági szövetséget Isten
után a gyermekeknek kell megerősíteni,
nekik kell megszilárdítani a szövetséget az-
által, hogy gazdagítják és elmélyítik az édes-
apa és az édesanya házastársi közösségét.
A rövidesen boldoggá avatandó Szentatya
gondolatai nagy igazságokat tartalmaznak,
és az Istennel való intenzív kapcsolatból
eredő prófétai látásmód értékét ajándékoz-
zák nekünk. 

Talán sokan hallottak az olvasók közül is
arról, hogy napjainkban egyre nagyobb
teret nyer az a felfogás, amely tagadja, hogy
a férfi és a nő meghatározottsága a termé-
szet törvényein alapszik. Az ezt vallók el-
vetik, hogy a bibliai üzenethez – a hittel
megvilágított emberi értelem fényénél –
napjainkban is ragaszkodni kell. Vannak,

akik szerint a férfi és a nő megkülönbözte-
tése önkényes, csak történelmi és társa-
dalmi megegyezésen alapszik. Szerintük az
emberi társadalom „középkorból származó

áporodott elmaradottsága” tesz éles különbsé-
get a férfi és a nő között. Ennek az elmé-
letnek a hirdetői már eljutnak oda, hogy a
diszkriminációt hangoztatva büntessék azt
(ellehetetlenítéssel, pénzbírsággal, börtön-
nel), aki ilyen „elmaradott” kategóriákat me-
részel használni, mint férfi és nő. A „fejlett”

államokban már megjelent az 1-es és a 2-
es számú szülő rovata az okmányokon, sok
minden kérdésessé válik, aki pedig másként
mer gondolkodni (a relativizmus diktatúrá-
jának következményeként) büntetést érde-
mel. Az óvodákban – majdnem nálunk is
sikerült bevezetni (!) – a kisfiúknak babát,
a kislányoknak fiús játékot kell adni, hogy
megszűnjön az elmaradottság jelképe: a
férfi és a nő biológiai és teológiai meghatá-
rozottsága. Már az ENSZ okmányok, az
európai hatóságok törvényeinek megszö-
vegezésébe is megjelenik e látásmód.

Keresztény hitünk tanításának ismerete
azonban nem hagyhat kétséget bennünk.
Isten kinyilatkoztató szava, üzenete ma is
érvényes. Helytelen lenne a sopánkodás és
szörnyűlködés szintjén megállni. Istenhez,
keresztény mivoltunkhoz méltatlan lenne,
ha csak sajálkoznánk. Minden férfi és nő
Isten által megszentelt házassági kapcso-
lata, az erre épülő család a saját környeze-
tében igenis sokat tehet azért, hogy a
Teremtő mindannyiunkra vonatkozó el-
gondolása érvényre jusson. A hétköznapi
eseményekben és a kiemelkedő jelentőségű
pillanatokban fel kell ragyogtatni, milyen
nagyszerű feladat a férfi és a nő Istentől
akart, megáldott és megszentelt kapcsola-
tának felragyogtatása, a család értékeinek
tanúságtevő képviselete. Az isteni „mi” je-
lenjen meg a mi házasságunknak és a mi
családunkban is. Ez is a Család Évének fe-
ladata.

Családdal a jövõért – a család az Egyház útja
Férfinak és nõnek teremtette
Bodorkós Imre
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A z Egyház, az önkormányzat, az is-
kola, az óvoda, kulturális intézménye-

ink, egyesületeink számtalan családoknak
szánt eseményt, rendezvényt szerveznek, s
a szervezők a fenti két válaszlehetőség kü-
lönbözőképpen megfogalmazott változatait
hallhatják leggyakrabban a célközönség tag-
jaitól.

Persze könnyen, és nem ok nélkül ment-
jük fel magunkat, hiszen folyamatos a „gye-
rünk-gyerünk” érzésünk. Hajnalban kiverni
a gyerekeket az ágyból, rohanás iskolába,
óvodába, hogy lehetőleg pontosan, vagy
legalább kis késéssel mi is odaérjünk a
munkahelyre, majd délután ugyanaz az út
visszafelé. Már holtfáradtak vagyunk, mire
hazaérünk, s akkor még vár ránk a konyha,
a leckeírás, a családi ügyek intézése, mire a
gyerekek ágyba kerülnek, jó, ha marad pár
percünk szóba állni egymással. Hétvégén
meg éppen annyi időnk van, amennyi alatt
behozzuk a heti lemaradást.

Hogyan vállalhatsz el ilyesmit? Mi lesz a
családoddal? – kérdezzük a képviselőjelölt
családapától enyhe rosszallással, s persze
ebben is igazunk van, hiszen gyermekeink-
nek szükségük van ránk, s az időnkre, az
odafigyelésünkre.

Azután rájövünk, hogy valami még sincs
rendben. Mert akik a házasságot, a családot,
a hűséget, a tisztaságot magánügynek tekin-
tik, nem védendő értéknek, mindig ráérnek.
Ha nem akad szószólónk ott, ahol a család-

támogatásokról, az abortusz szabályozásá-
ról, az oktatási rendszerről, az egészségügyi
ellátásról, s más hasonló fontosságú törvé-
nyekről döntenek, akkor család-, és gyer-
mekellenes rendelkezések születnek. Ha
nem mutatjuk fel értékeinket a mindennapi
élet színterein, akkor az az érzésünk támad,
hogy reménytelenül kisebbségbe szorul-
tunk. Ha nincs, aki megmutassa, hogy
nagycsaládban élni nem a megoldhatatlan
gondok sokaságával egyenlő, hanem öröm,
akkor nem születnek gyermekek. Ha a
nagycsaládokat egyre jobb hatásfokkal kép-
viselő egyesület vezetőinek legnagyobb
erőfeszítésébe kerül, hogy az évi egy, tör-
vényben előírt közgyűlést a tagok határo-
zatképességet biztosító részvételével tudják
megrendezni, akkor elveszik a legnagyobb
civil képviseleti lehetőségünk. Elérheti-e
célját a Családok Éve, ha az érintett csalá-
dok nincsenek jelen?

Talán megoldás lenne, ha az eddiginél
sokkal többen jelentkeznénk közszerep-
lésre. Mindenki csak egy picit vállalna, csak
annyit, amennyit családi és élethelyzete
mellett elbír. Mindenki csak annyit tenne
hozzá a közöshöz, amennyi talentumot ka-
pott, hiszen sokan vagyunk, minden köz-
életi feladatot el tudnánk látni. Nem lenne
az az érzésünk, hogy mindenütt ugyanazok
a szereplők, minden közéleti eseményen az
a pár ember bukkan fel, akik valahol egy-
szer elvállaltak valamit, s azóta az ő vállukra
kerül az összes feladat gondja-baja. Ráadá-
sul, mivel több szem többet lát, szélesebb
körből meríthetnénk a szükséges tudást, ta-
pasztalatot, vagyis kevesebbet tévednénk.
Milyen szép utópia. Valóban az?

Család és közélet
Nem tudunk menni. Nem érünk rá!
Dr. Marx Gyula és Erzsébet 

Együtt a család.

Egyházmegyei családi juniális 

Szentpéterfán

Martinus zarándoklat Szlovénia kegyhelyeire

A Martinus Kiadó zarándoklatot szervez 2011. július 19. és 22. között Szlovénia kegyhe-
lyeire és híres templomaiba. A zarándoklat során a következő helyeket keressük fel: Ptujska
Gora, Olimje, Svete Gore, Stična, Bled, Crngrob, Bohinj, Brezje. A zarándoklat időtartama
4 nap, 3 éjszaka. Elhelyezést Laško-ban (1 éjszaka) és Bled-ben (2 éjszaka) biztosítunk
félpanziós ellátással (reggeli, vacsora). Az utazás légkondicionált autóbusszal történik. A
múzeumi belépőket és az utasbiztosítást a részvételi díj tartalmazza. Az út lelki vezetője
Aigner Géza atya és Ipacs Bence diakónus lesz. 

Jelentkezni és érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

E-mail: info@martinuskiado.hu, Telefon: 94/513-191, személyesen a Martinus Kiadónál
(Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3.)
Részvételi díj: 65.000 Ft (az összeget két részletben lehet befizetni)
Jelentkezési határidő és az előleg (35.000 Ft) befizetésének időpontja: 2011. április 10.

A második részlet (30.000 Ft) befizetésének határideje: 2011. május 8.

Az indulás időpontja: 2011. július 19., előre láthatólag reggel 6 óra

Az autóbusz Szombathelyről, a Székesegyház előtti térről indul. Ezen kívül felszállási le-
hetőséget Zalaegerszegen a pláza parkolójában biztosítunk még a résztvevőknek.
A zarándoklat tervezett programja megtekinthető a Szombathelyi Egyházmegye honlapján
(www.martinus.hu)Zarándoklatunk egyik állomása: Bohinj



Hitoktatók továbbképzése a Martineumban 
Salamon Gyuláné, Salamon Viktória / Martinus

Az egyházmegye hitoktatóinak továbbképzésére január 29-én került
sor a Martineum Felnőttképző Akadémián. Ebben a tanévben az
Egyházról hallgatunk előadásokat, és készítünk el gyakorlati feladato-
kat. A továbbképzési nap előadója Horváth József  atya volt a kom-
munió egyházképe témában. A bevezetőben rámutatott arra, hogy
„Egyházunk Jézus Krisztus által alapított és a Szentlélek által vezetett közösségi

Egyház, és mint ilyen, Isten népének közössége. Tagjait a fővel és egymással ter-

mészetes (emberi) és természetfölötti kapcsolat fogja össze.” József  atya mind-
három előadásában a II. Vatikáni Zsinat tanításaiból és saját, megélt 

tapasztalataiból adott át hallgatóságának. Az első előadás az ember
közösségi dimenziójáról szólt. A második és harmadik előadás fő
gondolatai a II. Vatikáni Zsinat egyházképét mutatták be, és a mo-
dern világgal való kapcsolatáról szóltak. Az első előadás után cso-
portbeszélgetés során megosztottuk egymással tapasztalatainkat. A
napot szentmisével zártuk. József  atya kérte, hogy a 8-12 éves gyerek
vallási szintjét ismerve próbáljunk részt venni a szertartáson. A szent-
mise részeit magyarázatokkal látta el arról, hogy az egyes liturgikus
részeknek mi a jelentősége, azon hogyan kell részt venni ahhoz, hogy
valóban aktívan tudjunk bekapcsolódni a szertartás menetébe, végül
biztatott bennünket, hogy a ránk bízott gyermekeket is neveljük a
szentmisén való helyes, aktív részvételre.

Kisgyermekek a répcelaki templomban   
Horváth Péter / Martinus

A tavalyi évben keresztelt kisgyermekek, valamint azok szülei és családtagjaik gyűltek
össze február 2-án a répcelaki templomban, de meghívást kaptak erre az ünnepre az
elmúlt évben házasságot kötött párok, illetve a kisgyermekes családok is. Ők a hónap
utolsó péntekén találkoztak. A szentmise előtt köszöntöttük a tavaly megkeresztelt
gyermekek családjait. A szülők az oltár elé járultak gyermekeikkel, hogy „bemutassák
őket Istennek” és balázsáldásban részesüljenek. A plébániai családokból alakult együt-
tes bábjáték formájában jelenítette meg Urunk bemutatásának történetét. A gyertyák
megáldása után a kicsik is lelkesen és boldogan kapcsolódtak be a körmenetbe. 2010-
ben keresztelt kicsinyek képeiből pedig tabló készült a templom faliújságjára.

Ministránsavatás Szentpéterfán
Várhelyi Tamás / Martinus

Urunk bemutatásának ünnepén, február 2-án, az esti szentmise keretében került sor
idén a ministránsok befogadására, avatására Szentpéterfán. A két fiú, Handler Márkó
és Skrapits Iván, több hónapon át szorgalmasan készült a ministránspróbák alkalmával,
hogy elsajátítsák az oltárszolgálat csínját-bínját. Felkészítésükben nagy szerepe volt
Schneller János nyugalmazott plébánosnak, aki együtt ünnepelt velünk a szentmisében.
A Család Éve kapcsán, ahogyan a kis Jézust szülei felvitték a templomba bemutatni és
hálát adni az Istennek, úgy a fiúkat édesapjuk kísérte előre a szentmise kezdetén, majd
a ministránsruhákat édesanyjuk segítségével öltötték magukra. A szentmise felajánlási
részétől pedig már az új ministránsok segédkeztek az oltárnál.

Csira Lenke / Martinus

Településünkön február 6-án Ágota-búcsút tartottuk. A perenyei Szent Ágota-temp-
lom búcsújához hasonlót a Kárpát-medencében csupán a Fejér megyei Sárszentágotán
és a vajdasági Magyarcsernyén tartanak. A búcsú előestéjén régi hagyományokat fel-
elevenítve ünnepélyes, latin népvecsernyét énekeltünk a cataniai vértanú szűz tisztele-
tére. A Batthyányak által építtetett, idén 250 éves műemlék templomban az ünnepi
búcsúi szentmisét Tibola Imre nagyprépost mutatta be, aki szentbeszédében hangsú-
lyozta a templom jelentőségét életünkben. Buzdított hitünk hűséges megtartására, a
kőtemplom mellett belső lelki templomunk szüntelen építésére. A perenyei hívekkel
és a búcsúra érkezett vendégekkel ősi énekekkel imádkoztunk Szent Ágotához.
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Rövid híRek

A Médiatanács döntése értelmében a Ma-
gyar Katolikus Rádió Szombathelyen is su-
gárzási jogosultságot nyert a 107,4 MHz-es
közösségi hullámhosszon. A sugárzás meg-
kezdéséhez szükséges feladatok elvégzése
már folyamatban van, az indulás pontos
időpontjáról hamarosan értesítik a közön-
séget. A középhullámú vétel megszűnése
után a Magyar Katolikus Rádió adása inter-
neten a www.katolikusradio.hu oldalon, az
Eurobird 9A műholdon és néhány kábel-
tévé hálózaton keresztül hallgatható.

■
A sárvári Szent László Általános Iskola
évente hívja iskola előkészítő foglalkozá-
sokra az óvodásokat. Február 1-jén Né-
methné Jámbor Ildikó és Nagyné Molnár
Rózsa tanítónők szerveztek interaktív, az
óvodásokat is megmozgató, játékos mate-
matika- és magyarórát. A nyelvszakos ta-
nárnők irányításával körjátékokat, mondó-
kákat szavaltak a gyerekek, az angolt tanuló
ötödikesek pedig egy állatmese dramatikus
előadásával készültek a vendégeknek. 

■
Félévi értékelő közgyűlést tartottak a Bren-
ner János Kollégiumban február 3-án. A
nevelőtestületi, a kollégiumvezetői és a pre-
fektusi dicséretek kiosztása mellett ajándé-
kokkal is kedveskedett a kollégium vezető-
sége a diákságnak. A környezet tisztán és
rendben tartásáért néhányan Aranyseprű-
díjban részesültek. Nevelőtestületi dicsére-
tet Murányi Veronika és Horváth Milán
tanulók kaptak, míg kollégiumvezetői di-
cséretben további nyolc tanuló, prefektusi
dicséretben pedig tizenkét fő részesült, míg
csoportvezetői dicséretet harminc diák ka-
pott.

■
Egyházközségi jótékonysági bált tartottak
február 5-én Szentgotthárdon, a Széchenyi
István Általános Iskola aulájában, amelyen
valamivel kevesebben vettek részt, mint az
elmúlt évben, de az este jó hangulatban telt.
A bál bevételét a templom további felújítá-
sára fordítják.

■
Február 9-én került sor az Ünnep a család-
ban rajzpályázat díjátadó ünnepségére a
Brenner János Általános Iskolában. Idén 11
óvodából 169 pályamunka érkezett. A gye-
rekek alkotásaiból készített kiállítás február
végéig látogatható az iskola Hollán utcai
épületében. Az óvodásoknak Englert Zsolt
igazgató úr adta át a jutalmakat. Az ese-
ményt az intézmény diákjai rövid prózai és
komolyzenei műsorral tették ünnepélyessé.
Az eredményhirdetés után táncház és me-
sevetítés várta az érdeklődőket.

A megszentelt élet napja a Szombathelyi Egyházmegyében
Rétfalvi Valéria SSS / Martinus

Egyházmegyénkben hagyomány, hogy a szerzetesek február 2-án megyéspüspökükkel kö-
zösen ünnepelik Istennek szenteltségük ajándékát. Idén a Szociális Testvérek Társasága volt
a vendéglátó a szombathely-szőllősi plébánián. Fekete Szabolcs Benedek plébános támoga-
tásával a híveket és a hittanos gyerekeket is meghívtuk az ünnepre. A találkozó – annunciáta
és domonkos nővérek, ferences, premontrei, szalézi és verbita atyák részvétele mellett – já-
tékos kapcsolatépítéssel kezdődött, majd a szentmisében dr. Veres András megyéspüspök úr
hangsúlyozta, hogy akkor válunk a körülöttünk élő emberek számára az üdvösség jelévé, ha
Krisztushoz válunk hasonlóvá. A szentmisében a különböző rendek tagjai egy közös felajánló
imában újították meg elkötelezettségüket.

Hálaadó szentmise 50. házassági évforduló alkalmából Olaszfán
Fekete Róbert / Martinus

Örömünnepre gyűltek össze rokonok, barátok és hívek február 12-én az olaszfai templom-
ban, ahol Ódor László és Csoknyai Aranka házasságkötésük 50. évfordulója alkalmából a Jó-
isten színe elé járultak, hogy hálát adjanak ez együtt töltött évekért. Életüket 1961. február
12-én kötötték össze ugyanitt. A szentmisét Kovács György plébános mutatta be. A jubiláló
pár megújította házassági esküjét, majd meghatódva vették át plébánosunktól dr. Veres András
megyéspüspök köszöntő levelét, amelyben a főpásztor Isten bőséges áldását kérte életükre
és családjukra. A szentmise végén a hívek gratuláltak a párnak. A Család Évében különösen
fontos, hogy olyan emberek példája álljon előttünk, mint Laci bácsié és Aranka nénié.
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e gy fiatal izraelita leány, akit elraboltak
szeretteitől, idegen földre került rab-

szolgának. Annyira jelentéktelen volt, hogy a
nevét sem jegyezte fel a szent író. Bizonyára
fájt a lánynak, hogy ura gyógyíthatatlan beteg,
leprás lett. Naamán tekintélyes ember volt, a
király becsülte, családja szeretettel vette körül.
A rabszolgalány azonban minden fájdalmát
kénytelen magába fojtani. Az ő személye nem
számít, fájdalmának története közös az ide-
gen rabszolgákéval, akikre senki sem figyel.
Az ő múltját senki sem ismeri, senki sem ér-
deklődik jövőjéről.

Ennek a kis rabszolgalánynak azonban
nagy szíve van, azt akarja adni másnak, amit
nem kapott meg. Milyen csodálatos, hogy az
ember így azt tudja adni, amit saját maga nem
birtokol. Milyen ékes csodája ez a mi üres ke-
zünknek – mondja a falusi plébános Berna-
nos regényében.

„Bárcsak lett volna az én uram annál a prófétá-

nál, aki Szamariában van! Biztosan meggyógyította

volna a poklosságtól, amelyben van.” Egyszerűen
és szerényen, ami jellemzi az alázatosakat és
a kicsiket. A fiatal leány felajánlja közbenjá-
rását, kifejezi részvétét mások problémája lát-
tán, felajánlja az élet csíráját, amely majd kikel
az ő Istenbe vetett bizalmából.

Szó van itt az élet magjáról, amely személy-
től személyig terjed, mozgásba hoz minden-
kit és a szolidaritás kötelékét teremti meg: a
fiatal lány Naamán feleségét, Arám királya Iz-
rael királyát, Naamán az ő szolgáit hozza
mozgásba. Végül Naamán Elizeushoz jut el,
meggyógyul, de nemcsak leprája tűnik el, ha-
nem felfedezi az igaz Istent is: „Immár tudom,

hogy nincs másutt Isten az egész földön, csakis Izra-

elben.”

Mindez egy kis lány által kezdődött, aki el-
vetette az élet és reménység magvát. Azután

ő újra eltűnik csendben, és nincs többé emlí-
tés róla.

Az élet szolgálatában – 2. rész
Egy rabszolgalány, aki megmutatja az élet útját (2Kir 5,1-5)
Dr. Gyürki László

„Leszállt hát, és elizeus utasítása szerint hét-
szer alámerült a jordánban. a teste újra olyan

tiszta lett, akár egy kisgyerek teste.” 
(2kir 5,14)

folytatjuk cikksorozatunkat, amelyben
kitérünk minden olyan bűnre, amellyel
egyházunkat az évszázadok során meg-
vádolták, és ezeket a vélt vagy valós hibá-
kat, történelmi eseményeket katolikus
szemüvegen keresztül próbáljuk meg
szemlélni és bemutatni.  

e urópa történetének és az Egyház tör-
ténelmének fájdalmas ténye az inkvizí-

ció, amit a modern Egyház többször elítélt.
Hogyan jöhetett akkor létre az inkvizíció? S
egyáltalán mit is jelentett? A mai kor pluralista.
A mai ember nagy ideálja a szabadság. Min-
denkinek joga van abban hinni és azt hirdetni,
amit ő akar.  A középkor szemlélete nem volt
pluralista és nem volt liberális. A középkor, il-
letve már a Római Birodalom is egységes tár-
sadalomban gondolkozott. Eszerint a társada-
lom ellen elkövethető legnagyobb vétek az ál-
lam egységes és működő világnézetével ellen-
tétes tanok hirdetése: hiszen ez az állam és a
társadalom alapjait rendítheti meg. Ez az ink-
vizíció megjelenésének alapja. 

Az inkvizíció „felkutatást” jelent, azoknak a
tanításoknak a felkutatását, amelyek a keresz-
ténységgel ellentétesek, következőleg a társa-
dalom egészséges fejlődésére nézve károsak.

Az inkvizíció a 12. században indult. Elő-
ször a katarok és más hasonló szekták ellen

vetették be, akiknek tanításai között sok állam-
ellenes elem is található pl. a házasság taga-
dása, lélekvándorlás, stb. Az egyházi inkvizí-
torok, teológusok feladata az volt, hogy felku-
tassák a hit elleni tanítás gyanúsítottjait, őket
megvizsgálják, és az „eretneket” jobb belátásra
térítsék. Ha erre nem volt hajlandó, akkor át-
adták őt az állami igazságszolgáltatásnak. A
büntetést az állam hajtotta végre, nem az Egy-
ház. 

A kivégzettek számáról nincsenek pontos
adatok. Néhány ezerre tehetőek ezek, ám az
egyházellenes propaganda szerint százezer
embert végeztek ki. Ez természetesen túlzás.
Semmiképpen sem hasonlítható össze a mo-
dern népirtásokkal.

A legkeményebb inkvizíció Spanyolország-
ban volt, s 1480-ban kezdődött. A pápák és az
egyházi méltóságok is tiltakoztak a gyakran
túlzó módszerek ellen. De a középkor uralko-
dói és egyházi vezetői többségükben az egy-
séges világnézet szigorú védelme mellett
foglaltak állást, s ezért is alkalmazták az inkvi-
zíció módszerét.

Összefoglalva: Fájdalommal emlékezünk
erre a történésre és az Egyház bocsánatot is
kért érte, s hitet tesz a vallásszabadság mellett.
Az inkvizíciót csak az akkori történelmi kere-
tek közt értjük meg, nem a mai kor szemléle-
tével.

Az inkvizíció
Merkli Ferenc (Forrás: Tomka Ferenc: Az Egyház bûnei – Mi igaz, mi nem igaz?)

„Legyetek minDig kéSzen rá, hogy minDenkinek megfeLeLjetek, aki cSak kérDezi, mi az

aLaPja a reményeteknek.” (1Pét 3,15)

Az albigensek nevüket központjukról, a
francia Albi városáról kapták. Általánosabb
elnevezésük katharok (tiszták), akik nevük-
nek megfelelően az őskeresztényi hit tisz-
taságához való visszatérést, az evangéli-
umok szellemétől áthatott életforma köve-
tését hirdették, s igyekeztek megvalósí-
tani. Az eretnekmozgalom a XI-XIII. szá-
zadban  Dél-Franciaországban, Észak-Itá-
liában és Németországban terjedt el. Az
Egyházat a Sátán művének tartották.

Pedro Berruguete: 
Szent Domonkos albigens könyveket éget
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IrodaloM

Hegyet hágék, lõtõt lépék

E z év elején köszöntötték tisztelői Er-
délyi Zsuzsanna néprajzkutatót 90.

születésnapján. A komáromi születésű Kos-
suth-díjas folklorista kanyargós utat járt be,
míg vidékjáró néprajzosként váratlanul ér-
dekes kincsre talált, s az archaikus népi
imádságok szakavatott kutatójává, feldolgo-
zójává vált. Korábban zongorázott, közgaz-
daságtant hallgatott, magyar-olasz-filozófia
szakra járt, dolgozott a diplomácia terüle-
tén, aztán híven nagyapjához, Erdélyi Já-
noshoz, aki író, irodalomtörténész volt, s
Arany János barátságával is büszkélkedhe-
tett, a magyar népköltészet egy elfeledett ré-
tegének felfedezőjévé vált. Fontos forduló-
pont volt pályáján, mikor 1968-ban Nagy-
berényben Babosné Rozi nénitől egy olyan
pénteki imádságot hallott, amelyhez hason-
lóval korábban nem találkozott. Azóta ku-
tatja ezt a középkori eredetű szöveghagyo-
mányt, a népi Mária-költészetet, a szóbeli-
ség és írásbeliség kapcsolatát, a népi vallá-
sosságot. A Hegyet hágék, lőtőt lépék című
gyűjtemény, mellyel neve azóta összefor-
rott, s melynek első, úgynevezett „kis” vagy
„somogyi” változatát 1974-ben egy kaposvári
konferencián mutatták be, nagy érdeklődést
váltott ki. Két év múlva megszületett a bő-
vített, „nagy” Hegyet hágék, ezt már a Mag-
vető gondozta. Az anyag tovább gyűlt, a
2000-es Kalligram-kiadás már 1090 oldalas.
A gyűjtemény, illetve szerkesztője az évtize-
dek során több nemzetközi és hazai díjat is
kapott.

Lapozzunk bele a könyvbe, olvassuk el
néhány szép költeményét, imádságát.

Az Ég szülte Földet kezdetű, szabályos
gondolatritmusra épülő szöveg első sorai a
világ keletkezését mondják el, érezhető raj-
tuk az ősi, pogány örökség, ráismerünk a vi-
lágfa-ábrázolásra. Az utolsó sorokban aztán
a családfa anyai ágára utal a költemény, s
megjelenik Jézus, a fentebb bemutatott, ki-
bomló világ megváltója.

ég szülte Földet...

Ég szülte Földet,
Föld szülte fáját,
Fája szülte ágát, 
Ága szülte bimbaját,
Bimbaja szülte virágját,
Virágja szülte Szent Annát,
Szent Anna szülte Máriát,
Mária szülte Krisztus Urunkat,
A világ megváltóját.

A szertarások során az ősköltészetnek s a
civilizált világtól távol élő mai népeknek is 
gyakori témája az esőkérés. E varázsénekek
keresztény tudatú változata az Ereszd meg
a felhőket kezdetű dal, ennek idézzük most
néhány sorát:

Ereszd meg a felhőket...

Ereszd meg a felhőket, Úr Krisztus!
Adj szükséges esőket!
...
Hallgasd meg mi könyörgésünköt, Úr Krisztus!
Ne hagyj elveszni minket!

Akárcsak az asztali áldásnál, egy másik hét-
köznapi élethelyzetben, mosakodáskor
mond hálát a következő népi imádság:

Mosakodás közbe

Dicsértessél, óh áldott víz,
Ki megmostad az én gyarló testemet,
Mosd meg az én bűnös lelkemet!
Dicséret neked, örök Atyaisten!
Ki az egész világot teremtetted,
Áldott a te neved,
Áldott a teljes Szentháromság
Most és mindörökkön örökké, ámen.

A gyűjtemény legtöbb darabjának közép-
pontjában Jézus szenvedéstörténetének
apokrif  hagyományokkal kiegészített ábrá-
zolása, illetve a fájdalmas Szűzanya alakja
áll, aki keresi, siratja szent Fiát. A szövegek
néha epikusak, párbeszédesek, balladiszti-
kusak.

A kilencven esztendős Erdélyi Zsuzsanna
kutatási eredményeként megjelent Hegyet
hágék, lőtőt lépék című könyv elsősorban a
népléleknek, őseink vallásos gondolkodás-
módjának dokumentuma, néhány szép szö-
vege azonban akár ma is imádkozható.

SzEnt Márton püSpök élEtE

Márton megszánja a koldust
Egyházmegyénk szülöttének és védő-
szentjének életrajzát Sulpicius Severus
(363 k. – 420 k.) írta meg „Vita Martini”
(Szent Márton élete) címen. rovatunkban
ebből közlünk részleteket.

Í gy történt meg egy szokottnál jóval kemé-
nyebb tél közepén, midőn a hidegtől

sokan megfagytak, és Mártonnak már semmije
sem volt a fegyverén és az egyszerű katonai
köpenyén kívül, hogy Ambianum (Amiens)
város kapujánál egy ruhátlan koldussal találko-
zott. A szerencsétlen ember könyörgött az arra
járókhoz, hogy szánják meg, de mindnyájan el-
mentek mellette. Ekkor az Istennel eltelt férfiú
megértette, hogy az Úr neki hagyta meg azt,
akin senki sem könyörült. De mit tegyen? A
rajta lévő köpenyen kívül nem volt egyebe,
mert már hasonló célra mindenét elajándé-
kozta. Fogta tehát az oldalán hordott kardját,
és középen elvágta vele köpenyét, az egyik ré-
szét odaadta a koldusnak, a maradékot pedig
magára terítette. Néhány körülötte álló neve-
tett rajta, mert megcsonkított öltözéke csúfnak
látszott a számukra. Sokan azonban, akikben
egészségesebb lélek lakott, nagyot sóhajtottak,
mert semmi hasonlót nem tettek, bár kétség-
kívül többjük volt, hogy felöltöztessék a ruhát-
lant, és megtehették volna anélkül, hogy
szükséget szenvedtek volna.

Gyovai Bodák Eszter naiv művész 
egyik illusztrációja a kötethez
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Menni vagy maradni?
Kiss Naómi

G
azdag nyugati társadalom. Nagy, kétemeletes
ház, luxusautó. Megbízható, állandó munka-

hely. Magas kereset. A tőlünk nyugatra lévő országok-
ról általában ehhez hasonló kifejezések jutnak
eszünkbe. De vajon tényleg ennyire egyszerű lenne a
dolog? Elég elköltözni külföldre, és máris megoldódik
az életünk? A válasz nem egyértelmű. Nehéz is lenne
egyértelmű véleményt alkotni erről a kérdésről, hiszen
rengeteg érv áll a külföldi élet mellett és ellene is. 

Hogy én hogyan gondolom? Többször volt szeren-
csém külföldre utazni (főleg kinn élő nővérem révén
Németországba), így kicsit betekintést nyerhettem az
ottani életbe. Az első utazásomról teljes extázisban
értem haza. Csak pozitív, irigylésre méltó dolgokat lát-
tam. Egyértelműen úgy gondoltam, hogy majd egy-
szer én is követem nővéremet, s elkötözöm
Magyarországról. Akkoriban, úgy gondoltam, hogy
itthon nincsenek ilyen nagy lehetőségek. Nem lehet
megélni rendesen, és hogy amúgy is ronda ország,
amiben élek. 12 éves voltam. Nem tudom, hogyan
alakult ki bennem ez a kép hazámról. Fáj, hogy idáig
juthattam. De kamaszként az ember sokszor nem
gondolkozik józanul. Aztán felnőttem. Lassan kinyílt
a szemem, megláttam a valóságot. Higgadtan, csend-
ben megszerettem otthonomat. A Lánchíd éjszaka, a
Parlament a lemenő Nap fényében. A Dunakanyar, a
Balaton és a ködbe vesző Tihanyi-félsziget mind nö-
velték formálódó tiszteletemet és csodálatomat. Na-
gyon megszerettem a hazám, és ezért már nem lennék
képes örökre itt hagyni. Büszke vagyok arra, hogy ma-
gyar lehetek, és itt élhetek. Büszke vagyok, mert
látom, hogy mennyire gazdag kultúránk van. És sze-
retem ezt a helyet minden rossz tulajdonságával, a zár-
kózott emberekkel, a zavaros politikával, a nehézkes
bürokráciával, egészségüggyel, mindennel együtt.

Úgy vélem, aki ilyesmikre hivatkozva dönt úgy,
hogy külföldre költözik, az nem ízlelte meg a haza-
szeretetet, nem élte még át azt a felemelő érzést, amit
a magyarságtudat adhat. Nem hallotta még külföldi
emberektől, ahogy irigykedve, bámulattal hallgatják
nyelvünket, s kívánják, bárcsak valaha ők is tudnának
így beszélni.

A külföldi utazások persze nagyon fontosak az
ember életében. Megismerni más népeket, másféle
gondolkozásmóddal találkozni. Új szokásokat, étele-
ket felfedezni. Nagy élmények ezek. Én magam is na-
gyon szeretek utazni. Sőt! A legértékesebb az, ha vala-
kinek lehetősége van egy, két vagy akár több évet is
külföldön tölteni. Tapasztalatokat szerezni, és haza-
érve beépíteni itthoni életünkbe a kint tanultakat, né-
pünk gondolkozásához alakítva.

Nem ítélem el azokat sem, akik jobb élet reményé-
ben külföldre költöznek. Szerintem az a legfontosabb,
hogy még ott abban a másik országban is felemelt fej-
jel, büszkén énekeljük január 1-jén éjfél után egy perc-
cel a magyar himnuszt, és a tömérdek külföldi ember
között, mi magunk teljes mértékben legyünk tudatá-
ban annak, hogy magyarok vagyunk.

M
árcius 15-e a fiatalság és az
öröm napja. Az 1848-as forra-

dalom és szabadságharc története nem-
zetünk legemelkedettebb eseményei
közé tartozik. A szabadságért való harc-
ban katolikus papok és papnövendékek
is részt vettek. 

Kb. 600-ra tehető a fegyvert ragadó
kispapok száma. Mintegy 100 tábori lel-
kész volt a szabadságharc idején az
egyes alakulatoknál. A tábori lelkészek
egyházi és katonai feladatuk ellátása
mellett ápolták és vigasztalták a sebesül-
teket, és az emberiesség őrei voltak.

Egyházunk a kórházak felállításában
és a sebesült honvédek ápolásában is
részt vett. Sok püspöki palota, szeminá-
rium, kolostor adott szállást a beteg, se-
besült katonáknak. 

Levélrészlet, melyet egy honvédnek
állt káplán írt püspökének:

„Inkább nem lenni mint hazám, inkább

nem lenni, mint nemzetem hű fia nem lenni. S

Kegyelmes Uram! – lelkem e földi kincsei je-

lenleg veszélyben forognak. Veszélyben, minőt

évkönyveink lapjain hiába keresnénk... a hon-

véd pályára léptem, pályára, hol magát éltemet

vagyok áldozandó.”

A forradalom és szabadságharc leve-
rése után súlyos megtorlás következett
az egyháziak számára is. Különösen sú-
lyos véteknek számított a magyar hadse-
reg szervezéséhez való hozzájárulás,
valamint a függetlenségi nyilatkozat ki-
hirdetése.

A magyar püspöki kar a kinevezett
hercegprímás, Scitovszky János irányítá-
sával igyekezett elkendőzni a papság sze-

repvállalását, hogy ezáltal azok a szá-
monkérést elkerülhessék. Mégis legalább
300-ra tehető a szabadságharc után meg-
hurcolt vagy bebörtönzött papok száma.
Legkevesebb húszan áldozták életüket a
hazáért a csatatereken vagy a kórházak-
ban. 

Az osztrák börtönökben sínylődő
papok közül az utolsók 1857-ben szaba-
dultak. Az alsópapságból öt lelkészt ki-
végeztek. A magyar püspökök közül
hetet megfosztottak rangjuktól, hivata-
luktól és száműzetésre, börtönbünte-
tésre ítélték őket. Azokat a kispapokat
és papokat, akikről megtudták, hogy
honvédként harcoltak, besorozták az
osztrák hadseregbe, és gyakran távoli
tartományokba vezényelték őket.

Imádkozz minden este hazánkért, Magyar-

országért, melyért ezer éves történelme során

olyan sokan áldozták fel az életüket!

Rendületlenül

Olvastad már?
Edmondo De Amicis: Szív

A
könyv valójában egy kisdiák nap-
lója, egy tanév története. Miköz-

ben megismerkedünk a kedves Enrico-
val és családjával, napról napra lassan
feltárul előttünk az osztálytársak élete is.
Betekintést nyerünk az 1800-as évek Itá-
liájának eseményeibe. A naplóban egy-
egy gyöngyszem a „Tanító úr elbeszélése”,
melyet Enrico minden hónapban hűsé-
gesen lemásol magának.

A könyv történetei az erkölcsi jóra, a
szépre, az önzetlenségre, az áldozatkész-
ségre sugárzó fényt vetnek. A szerző egy
gyermekcsapat mindennapjain keresztül
lelki nemességre, jótettekre és hazasze-
retetre tanítja olvasóit.

A könyvet szívesen ajánlom 8-12 éves
gyerekeknek és szüleiknek.



Martinus 2011. március ● 11

H a végignézünk hazai püspökeink
során, örömmel láthatjuk, hogy egy-

házmegyénk három főpásztort is adott a Ma-
gyar Katolikus Egyháznak: Konkoly István
püspök atyát, Seregély István és Márfi Gyula
érsek atyákat. Bár utóbbiak főpapi kinevezé-
sükkel elkerültek egyházmegyénkből, mégis
szeretettel gondolunk rájuk, s továbbra is ki-
csit magunkénak érezzük őket.

Különösen is így vagyunk ezzel idén már-
ciusban, amikor dr. Seregély István nyugalma-
zott egri érsek 80. születésnapját ünnepli.
Mint a kőszegi plébánián szolgáló diakónus,
bizony még ma is rendre hallom a hívekkel
beszélgetve: „az Érsek úr idejében”. Élénken él
tehát Érsek atya emlékezete közel negyed szá-
zaddal Kőszeghegyaljáról, illetve Kőszegről
elkerülése után is. S alighanem így van ez az
egyházmegye más részein is.

Tudjuk, sokat emlegetett aktivitását az Egri
Főegyházmegye 80. püspökeként is folytatta
két évtizeden át. Hálát adunk érte a Mennyei
Atyának, és kívánjuk: még hosszú időn át kí-
sérje az ő áldása életét, hogy hirdethesse min-
denkinek: „Krisztus az út, az igazság és az élet.”

Isten éltesse atyát!
Ipacs Bence

Dr. Seregély István 1931. március 13-án
született Szombathelyen. Középiskolai ta-
nulmányait a miskolci Fráter György Gim-
náziumban végezte. Teológiai tanulmányait
Szombathelyen kezdte, majd Budapesten
fejezte be. 1955. június 19-én szentelték
pappá Szombathelyen. 

1956-ig kisegítő studens Budapesten,
1974-ig káplánként működött Gyöngyösfa-
lun, Nyőgéren, Bagodvitenyéden, Zalaeger-
szegen, Szombathelyen. 1987-ig plébános
volt Kőszegszerdahelyen és Kőszegen. 

II. János Pál pápa 1987. június 5-én ne-
vezte ki egri érsekké, július 25-én szentelték
püspökké Egerben, a Székesegyházban.
1990-től 2005-ig a Magyar Katolikus Püs-
pöki Kar elnöke volt, 1993-tól 2001-ig
pedig az Európai Püspöki Konferenciák
Tanácsának alelnöki tisztét is betöltötte.
2007. március 15-től az Egri Főegyházme-
gye apostoli kormányzója. 2007. június 9-
től nyugalmazott érsek.

Gyere velünk az Ifjúsági Világtalálkozóra!
2011. augusztus 16. és 21. között újra sor kerül a Katolikus Ifjúsági

Világtalálkozóra a spanyolországi Madridban, amelynek keretében a
Szentatya hívja a világ minden részéről a fiatalokat, katolikusokat és
nem katolikusokat egyaránt. Ez a meghívás arra ösztönzi a fiatalokat,
hogy hitüket egymással megosszák, közösen ünnepeljék, és közösen
gondolkozzanak azon a témán, amelyet a pápa minden ifjúsági vi-
lágtalálkozó előtt meghirdet. A téma ezúttal Szent Pál gondolata:
„Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá, és erősödjetek meg a hitben.” (Kol 2,7)

A találkozóval kapcsolatos információkat, híranyagokat, a lelki fel-
készítést elősegítő dokumentumokat a www.madrid2011.hu inter-
netes oldalon találod meg. A jelentkezés is az itt található internetes
felületen keresztül történik! Külön felhívjuk mindenki figyelmét,
hogy a nemzetközi madridi oldalon ne regisztráljon senki! 

Egyházmegyénk ifjúsági irodája egy buszt indít a találkozóra. Az
egyházmegyei autóbuszra való jelentkezéshez egy külön regisztrációs
lap kitöltése is szükséges. Regisztrációs lap a kerületi esperesektől
igényelhető, amelyet hiánytalanul kitöltve az Egyházmegyei Ifjúsági
Irodába (Szombathely, Karmelita u. 1.) legkésőbb 2011. március 15-
ig kell eljuttatni. Eddig a határidőig, a regisztrációs lap visszaküldé-
sével egy időben az online felületen (www.madrid2011.hu/jelentkezes)
is jelentkezni kell. 

tudnivalók:

Korhatár: 16–35 év. A 16–18 év közöttiek utazásához írásos szülői
nyilatkozat szükséges. Jelentkezési határidő: március 15. Költségek:
115.000 Ft/fő, amelyhez előreláthatólag egyházmegyei támogatás is
járul. Javasoljuk, hogy plébániádtól is kérj támogatást. A teljes összeg
magában foglalja az utazás, az előtalálkozó és a madridi részvétel
költségeit (étkezés, bérlet, utasbiztosítás, zarándokcsomag).

Az előtalálkozó augusztus 10. és 15. között lesz Valenciában, a
madridi találkozóra pedig augusztus 16-21. között kerül sor. Az uta-
zás kb. 2-2 napot vesz igénybe.

Az oldAlAkAt összeállítottA: sAlAmon VIktórIA, PAdos kAtAlIn

– Miért temetik a halott indiánt a hegy lábához? 
– Mert ott van a temető. 
– És miért temetik mellé a feleségét? 
– Mert meghalt.

I dén nyáron, július 23-án 120 barcelonai fiatal húzza majd fel a
túrabakancsot, hogy gyalog zarándokoljon el a madridi találko-

zóra. Az útnak három fő célja van: „az első a fiatalok személyiségfejlődése,
a második az, hogy tanúságot tegyenek Krisztusról a világban, a harmadik
pedig társadalmi cél, mivel az út során pénzt gyűjtünk egy Burkina Faso-i kol-
légium felépítésére” – jelentette ki a zarándoklatot szervező Ferran
Lorda atya.

A madridi ifjúsági világtalálkozó a „közösségi hálók világtalálkozója”
címet is megkaphatná, hiszen az előkészület itt is folyik, és a szer-
vezők bevetik az új technológia adta lehetőségeket is. A találkozó
Facebook oldala sok, a világ számtalan országából származó részt-
vevőnek segít, hogy megismerjék egymást, választ kaphassanak fel-
merülő kérdéseikre. 

II. János Pál pápa – akinek pápasága alatt a világtalálkozók elkez-
dődtek – boldoggá avatásának hírét követően hivatalosan is beje-
lentették: a már meglévő védőszentekkel együtt ő is a madridi
találkozó patrónusa lesz. (Az említett védőszentek: Földműves
Szent Izidor és felesége, Santa Maria de la Cabeza, Keresztes Szent
János, Avilai Szent János, Avilai Szent Teréz, Limai Szent Róza, Lo-
yolai Szent Ignác, Szent Rafael Arnaiz Barón és Xavéri Szent Fe-
renc.)

Antonio María Rouco Varela madridi bíboros a találkozó előké-
születének kezdetén levelet írt minden spanyolországi kolostornak
és lelkigyakorlatos háznak, amelyben azt kérte, hogy imádkozzanak
a következő találkozón résztvevő fiatalokért. Spanyolországban
több mint 800 rendház működik: bencés, karthauzi, jeromos rendi,
karmelita, ágota rendi, ferences. Ezekhez a rendházakhoz csatla-
koztak a világ minden részéről más szemlélődő életet folytató rendi
közösségek is, amelyek imáikkal készülnek a következő madridi vi-
lágtalálkozóra.
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Fókuszban – programok, események

március 16. (szerda)
6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Segítő Szűz Mária templom – Újperint)

március 18. (péntek)
6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szent Kereszt-templom – Kálvária)

március 22. (kedd)
18 óra KÉSZ Körmendi Csoport – Dr. Martos Levente Balázs: „Mentsd meg magadat,

szállj le a keresztről!” (Mk 15,30). Kísértések Jézus életében és a mi életünkben című
előadása (Körmend, Batthyány-kastély színházterem aulája / Városi Kiállítóterem)

március 23. (szerda)
6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szent György-templom – Herény)

március 25. (péntek)
6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szent Márton-templom)

március 25 – 27. (péntek – vasárnap)
18 óra Nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat (Szombathely, Martineum Felnőttképző Aka-

démia)

március 26. (szombat)
9.30 óra Hitoktatók továbbképzése (Szombathely, Martineum Felnőttképző Akadé-
mia)

március 30. (szerda)
6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Jézus Szíve templom – Szőllős)

március 31. (csütörtök)
15 óra A Család Éve képzőművészeti pályázatok díjátadó ünnepsége (Szombathely,
Brenner János Kollégium)

április 1. (péntek)
6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szent Norbert-templom)

április 2. (szombat)
9 óra Imanap az egyházmegye családjaiért és családközösségeiért (Zalaegerszeg,
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium)

április 6. (szerda)
6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szentháromság-templom – Olad)

április 7 – 9. (csütörtök – vasárnap)
Szombathely város nagyböjti lelkigyakorlata (Szombathely, Székesegyház)

április 8. (péntek)
6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Krisztus Király templom – Kámon)

április 13. (szerda)
6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szent István király templom – Szentkirály)

április 15. (péntek)
6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szent Kvirin-templom – Szalézi)

A megújult Martinusról
Ipacs Bence

t alán sokan meglepődtek, amikor január első
heteiben egyházmegyei lapunkat keresték a

templomban, s egy alaposan megváltozott külsejű
Martinus újságot találtak. S bizony a belső tarta-
lom sem volt a megszokott. Miért-e változás?

2010 őszére szerkesztő-bizottságunk előtt vilá-
gossá vált, hogy a Martinus addigi formájában
nem folytatható tovább. Szóba kerültek szerkezeti
átalakítások, az oldalszám kérdése, a formátum
megváltoztatása és bizony áremelés is. Hosszas
gondolkodás, tervezgetés és egy maratoni szer-
kesztőségi ülés után végül megszületett a megújult
Martinus. 

Bizonyára sokan hiányolták belőle az első és a
hátsó borítót. Be kell vallanunk, a szerkesztés
során a legnehezebb, rendre több napot fel-
emésztő munkát jelentette ez a két oldal, s irreá-
lisnak éreztük ezt a terhet. Ugyanakkor szerettünk
volna inkább újság jelleget adni a Martinusnak,
ami szintén indokolta ezek elhagyását. Talán az
oldalszám csökkenést is többen észrevették, 16-
ról 12-re, ám a formátum növelése miatt alig vál-
toztak újságunk paraméterei. S ami még fontos:
így tudtuk megőrizni a lap 100 Ft-os árát.

Ami a belsőt illeti, új rovatokat indítottunk. A
„Példakép” egy-egy aktuális szent életét tárja elénk.
A megújult „Egyházunk” rovattal nyitunk a világ-
egyházban történtek felé. Újdonság a „Kultúra”

oldal, amelyben a régóta hiányolt irodalmi cikkek
mellett egyházmegyénk pártfogójának, Szent
Mártonnak tiszteletét szeretnék erősíteni. A „Mo-

zaik” rovat amolyan vegyes összeállítás, amelyben
reméljük, mindenki talál valami érdekeset. A Csa-
lád Évének pedig dupla oldalt szenteltünk.

Bízunk benne, hogy kedves Olvasóink a meg-
újult Martinusban is örömüket lelik, és továbbra
is szívesen veszik kezükbe egyházmegyénk havi-
lapját!
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A SzentAtyA imASzándékAi – márciuS

Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hűségben járják útjukat, és
fejlődjenek a társadalmi igazságosságban és a békében.

Missziós szándék (Üldözött keresztények)
Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erőt azoknak a keresztény közösségeknek
és híveknek, akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrá-
nyos megkülönböztetést szenvednek.


