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Az egységért imádkoztak
Beszélgetés az ökumenizmusról Varga Ottó
őriszentpéteri esperesplébánossal   ► 3. oldal

Életképek
Szent Margit-triduumot tartottak a szombathe-
lyi Szent Márton Plébánián              ► 8. oldal

Mozaik
Az első boldoggá avatott újságíró, Boldog Titus
Brandsma O. Carm. élettörténete   ► 12. oldal

Hitből fakadóan

A nagyböjti időben szeretnénk figyelni
arra, hogy vallási életünk ne legyen

felszínes, hanem valóban hitünkből fakad-
jon. A vallásosság nem elmélet, a vallási is-
meretek megismerése, megtanulása még
nem jelent feltétlenül vallásos lelkületet is.
Hiába tudja valaki egy vallási témájú kér-
désre a helyes választ például egy vetélke-
dő során, azzal továbbjuthat a következő
fordulóra, de az üdvösséghez kevés. Hiába
kap jó jegyet a hittanórán egy tanuló azért,
ha elmondja, hogy az Úr napját azzal szen-
teljük meg, hogy pihenünk és elmegyünk
szentmisére, ha vasárnaponként nincs ott a
szentmisén. Mit jelent a gyakorlatban a val-
lásosság? Attól nem jár el a gyerek szívesen
a misére, ha hetente elmondatjuk vele a fe-
leletet. De ha hiszi, hogy a szentmisén Isten
szól hozzá és Jézus van jelen, akkor szíve-
sen eljön.

Jézus azt szeretné velünk megértetni,
hogy egy törvény teljesítése még nem ele-
gendő. Ez amúgy is teher, kényszer lehet az
ember számára. De egy törvény hitből fa-
kadó teljesítése már nem nehezedik teher-
ként senkire, hanem szívesen, Isten iránti
szeretetből megteszi azt.

A megtérés, amelyre a nagyböjti idő jó al-
kalmat ad, a gondolkodásmódunk, az élet-
formánk gyakorlati megváltoztatását jelen-
ti. Vallásos cselekedetekkel legfeljebb az em-
bereket lehet megtéveszteni, Istent nem. Ő
ismeri szívünk szándékait. A Hit Évében
különösen is törekedjünk hitünk őszinte
megélésére és megvallására!

[Horváth István Sándor]

Bármit, bármikor?
M iért is tartjuk a farsangot ép-

pen most? Sokan kérdezhe-
tik, hogy: „mi közöm nekem ahhoz, hogy
mikor van hamvazószerda?” A világ azt
sugallja, hogy ne foglalkozz ezekkel
a dolgokkal, hisz „bármit, bármikor
megtehetsz és megvehetsz”, csak pénz
legyen hozzá. Éppen ezért másra sem
törekszünk, csak arra, hogy pénzt
szerezzünk, hogy bármikor ehes-
sünk, ihassunk, utazhassunk, esetleg
bulizhassunk.

Mi mégis azt mondjuk, hogy ez így
nincs rendjén. Igenis „megvan az ideje
a sírásnak, és megvan az ideje a nevetés-
nek. Megvan az ideje a gyásznak, és meg-
van az ideje a táncnak” (Préd 3,4). Még-
hozzá most van itt az ideje annak,
hogy nevessünk, táncoljunk. Kará-
csony öröme, szinte kikényszerít egy
időszakot a felhőtlen örvendezéshez.
Az a mirha, melyet a napkeleti böl-
csek tettek le Jézus jászlához, sajátos
felszenteltséget biztosít mindannyi-
unknak. Ez a mirha most az öröm

olaja, mellyel az Isten kent fel ben-
nünket is (Zsolt 45,7), hogy tanúsá-
got tegyünk a keresztény örömről.

A karácsonyi ünnepkör tudatosítja
bennünk, hogy velünk az Isten (Em-
mauel), a Vőlegény eljött, ezért nincs
helye még a böjtölésnek sem. Akik
egy kicsit is megmártóztak az elmúlt
időszak Isten-élményeiben, azok nem
hőzöngenek, ha ünneplő, felszaba-
dult (ám önmagukból nem kifordult!)
keresztényeket látnak.

Aki az öröm idején tud örülni, az
majd a böjt és lemondások idején is
állhatatos tud lenni. Sokan vannak,
akik későn ébrednek, és mikor böjt
lesz, akkor akarnak vigadni. Árral
szemben úszni sosem volt könnyű.
Mégis megköveteli tőlünk hitünk,
hogy távol álljon tőlünk a bármit, bár-
mikor mentalitás, inkább éljünk min-
dig azokkal a lehetőségekkel, melyek
elénk tárulnak az egyházi év folya-
mán.                          

[Molnár János]



Lelkiség

2 ● Martinus ● 2013. február

PéLdakéPek

Szent Cirill és Metód

A szent testvérpár híres csá-
szári tisztviselői családból

származott, vallásosan nevelték
őket. A fiatalabbik, Cirill először
szülővárosában, Tesszalonikiben,
majd pedig Konstantinápolyban
tanult. Filozófusként emlegették a
császárváros tudós köreiben, de
emellett kiváló költő is volt. 858-
ban azonban felhagyott a tanítás-
sal, és elvonult abba a kolostorba,
ahol bátyja, Metód is élte szerze-
tesi életét.

Két évvel később császári pa-
rancsra a Fekete-tenger mellé kel-
lett menniük a kazárok megtéríté-
sére. Pár évvel később Morvaor-
szág felé indultak, ahová drága
ajándékot vittek magukkal, a szláv
nyelvre lefordított evangéliumot
és szentmise szövegeket. Cirill for-
dította le ezeket görögről szlávra,
és látta el megfelelő írásjelekkel,
amely végül a cirill betűs írás alap-
ja lett. Három évig áldásosan tevé-
kenykedtek, de munkájuk nem tet-
szett a bajor püspököknek, akik
feljelentették őket a pápánál. Ró-
mába kellett menniük, ahol vi-
szont fényes fogadtatásban volt
részük, sőt elérték a pápánál a
szláv mise jóváhagyását. 

Cirill azonban megbetegedett,
és 869. február 14-én, 42 éves ko-

rában meghalt. Holttestét a Szent
Kelemen-bazilikában temették el.
Metód ezután mint a pápa követe
és mint Morvaország és Pannónia
érseke indult vissza az evangé-
lium hirdetésére. A birodalmi vi-
szályok miatt azonban hamarosan
börtönbe került, és csak hosszú
tárgyalások után sikerült elérnie
VIII. János pápának, hogy szaba-
don engedjék. Ő 885 virágvasár-
napján halt meg. 

A két testvért ma Európa társvé-
dőszentjeiként tiszteljük, és fohász-
kodunk hozzájuk, hogy ma, ami-
kor hasonló ellenségeskedések,
pártviszályok uralkodnak, ők jár-
janak közben Európáért. Mutassa-
nak utat a népeknek a békés
együttélésre és a másik nemzet
megbecsülésére, mert mindnyájan
egyek vagyunk a hitben. A Hit Évé-
ben ezt a megkopni és elhalvá-
nyulni látszó hitet minden ember-
nek meg kellene erősítenie magá-
ban és környezetében is. Csak így
veheti észre, hogy az emberszere-
tő Isten mindenkit el akar juttatni
az „igazi bölcsesség” ismeretére.

Boldog II. János Pál pápa több-
ször példaként állította elénk őket,
mert számukra az életben Krisztus
volt az első. Mindent megtettek
azért, hogy az emberekhez elvi-
hessék az evangélium örömhírét,
és ezért nem restelltek komoly ál-
dozatokat vállalni. 

[déri Péter]

Liturgia

az imaórák liturgiája
Az imaórák története IV.

A II. Vatikáni Zsinat után a római liturgia-
tanács munkacsoportja hét évig dolgo-

zott az imaórák liturgiájának megújításán.
1970. november 1-jén VI. Pál pápa „Laudis
canticum” kezdetű apostoli rendelkezésével jó-
váhagyta, és 1971 húsvétján megjelent a „Li-
turgia Horarum” hivatalos kiadásának első
kötete. Ezt követték azután a különböző anya-
nyelvi kiadások. A jelenleg használt magyar
kiadást 1991. szeptember 18-án engedélyezte
a Szentszék, „Szent Zsolozsma. Az Imaórák Li-
turgiája (Liturgia Horarum) a római szertartás sze-
rint” címmel. Használata 1992. advent első
vasárnapja óta kötelező. Négy kötetből áll,
amelyek az egyházi év rendje szerint vannak
felosztva. Az első kötet a karácsonyi ünnepkör,
a második a húsvéti ünnepkör, a harmadik az
évközi idő első 17 hetének, a negyedik kötet az
évközi idő 18–34. hetének imaóráit tartal-
mazza. Ez tehát az általánosan használt római
katolikus zsolozsmáskönyv.

Amint az imaórák liturgiájának története
kapcsán láttuk, a IV. század óta külön létezett
a zsolozsma imádkozásának ún. „székesegy-
házi” és „monasztikus” formája. A „monaszti-
kus” forma ma is kézzel foghatóan él: a szerze-
tesrendek tagjai jellemzően közösen imádkoz-
zák a zsolozsmát vagy a fenti zsolozsmás-
könyvből, vagy pedig a II. Vatikáni Zsinat után
megújított saját zsolozsmáskönyvükből, me-
lyet hagyományaikra építve állítottak össze. 

A „székesegyházi” forma ma már gyakorla-
tilag nem létezik. Bár az ugyanott élő vagy va-
lamely alkalomra egybegyűlt nem szerzetes
papok a zsolozsmának egy részét közösen
szokták elimádkozni – ahogyan azt a Zsinat
kifejezetten javasolja –, az egyházmegyés pap-
ság általában továbbra is magánimaként végzi
a zsolozsmát. Szintén a Zsinat szándéka sze-
rint bizonyos helyeken a hívekkel együtt, vagy
a hívek maguk között imádkozzák a zsolozs-
mát. Az eredeti forma megvalósítása azonban
– melyben a püspök, a papság és a hívek reg-
gel és este imádságra gyűlnek össze – a mai
körülmények között már nem is lenne lehetsé-
ges.                                                       [ipacs Bence]
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Mit kell tudnunk a plébániáról?
Először inkább azzal kezdeném, hogy

mit kell tudnunk az őrségi vidékről és az
itt élőkről. Az Őrség egy olyan tájegység
hazánkban, amelynek elnevezését nem
földrajzi fogalom, hanem saját történel-
me adja. A történeti Őrség lakói az állam-
alapítás óta a határőrizetet látták el. Fel-
adatuk az ország területi integritásának,
függetlenségének megőrzése volt. Ennek
fejében a királyoktól feltételes szabadsá-
got kaptak. Az itt élők egy zárt világot
alkotnak, ugyanakkor rendkívül össze-
tartóak. A plébániához 13 település tar-
tozik: Bajánsenye, Gödörháza, Ispánk,
Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos,
Kondorfa, Magyarszombatfa, Nagyrá-
kos, Pankasz, Szalafő, Szatta, Velemér.

Milyen a hitbeli megosztottság?
A lakosság döntő többsége reformá-

tus. Mi, katolikusok és evangélikus test-
véreink kisebbségben vagyunk. Megosz-
tottság amúgy nem érzékelhető az embe-
rek között. Őriszentpéteren, Bajánsenyén
és Kercaszomoron református lelkész is
dolgozik, az evangélikus lelkész pedig
Szentgotthárdon várja a környékbeli hí-
veket.

Mikor kezdődött az ökumenikus ima-
hét az őriszentpéteri plébánián?

Ökumenikus istentiszteletet már a
rendszerváltás előtt tartottunk, erdélyi
gyermekekért imádkoztunk. 1990 után
pedig hagyományossá vált, hogy min-
den évben szervezünk közös programo-
kat. Nagyon jó a kapcsolat a református
és az evangélikus egyházi vezetőkkel is,
így könnyebb dolgom volt a programok
megtervezésénél és a megszervezésénél
is. A hívektől is sok segítséget kaptam,
kapok a mai napig.

Miért tartja fontosnak, hogy együtt
imádkozzunk az egységért?

Bábel Balázs, a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia Ökumenikus Bizottsá-
gának elnöke mondta, hogy közös képvi-
selet hiányában a keresztény tanúságté-
tel hitelét veszíti a világ előtt. A közös
fellépéssel egymást is védjük. Ezt kiegé-
szíteném azzal, hogy az Őrségben, amely
mint már említettem, egy zárt világ, fon-
tos, hogy az emberek a hitben is össze-
tartsanak. Együtt indulnak el reggelente
munkába, együtt dolgoznak. A gyerme-
kek együtt játszanak attól függetlenül,
hogy melyik felekezethez tartoznak. Erő-
síteni kell bennük, hogy összetartozunk
a hitben is. Ha mi, papok, lelkészek jó
példát mutatunk, akkor talán tudunk
eredményt elérni.

Miért volt különleges idén az ökume-
nikus program?

A kéthetes programsorozatot Őriszent-
péteren nyitottuk meg. A plébánia több
településén volt istentisztelet. Minden
este más volt az igehirdető. A program
zárásaként közös szeretetvendégséget
szerveztünk. Idén még a szlovének is
csatlakoztak hozzánk – ez külön öröm
volt számunkra.

Ökumené – az őriszentpéteri példa
Számtalan program várta idén is a híveket az ökumenikus imahét keretében a Szom-
bathelyi egyházmegyében. a keresztény egyházak világszerte január harmadik hetében
tartják meg ezt a közös imádságos programsorozatot. Büszkeséggel tölthet el minket,
hogy az Őrségi esperesi kerületben nem egy hétig, hanem két héten keresztül fo-
hászkodtak a hívek a keresztények egymás közti egységéért. Varga Ottó esperessel, az
őriszentpéteri plébánia plébánosával beszélgettem.

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: H. PEZENHÓFER BRIGITTA

A HÍREK FORRÁSA: MAGYAR KURÍR

rövid hírek
Egyedi támogatási kérelmet nyújt-
hatnak be az egyházak közösségi cé-
lú programjaik megszervezésére, be-
ruházásaik támogatására, valamint
épített örökségük védelmére – kö-
zölte az egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkárság január 16-án az MTI-
vel. A támogatásra be lehet adni ké-
relmet az egyházi hitéleti vagy köz-
feladatot ellátó, műemlék ingatlanok
védelmére, felújítására, bővítésére,
valamint egyéb szükséges egyházi
felújítási, építési beruházásokra. A
támogatási kérelmeket február 15-ig
kell elektronikusan feltölteni.

■
„Elvándorlás: a remény és a hit zarán-
doklata” – olvasható XVI. Benedek
üzenetében az elvándorlás 99. világ-
napja alkalmából. Az elvándorlás je-
lensége rávilágít a befogadás, a ven-
déglátás és az embertársak iránti
szeretet jelentőségére. Az Egyház
arra buzdítja híveit, hogy nyissák
meg szívüket az elvándorlók és csa-
ládjaik előtt, akik nem problémát,
hanem erőforrást jelentenek a társa-
dalom számára – áll XVI. Benedek
pápa üzenetében.

■
A Hit Éve alkalmából emléknapot
szervezett Boldog Batthyány-Stratt-
mann László tiszteletére a felvidéki
Felbár római katolikus egyházköz-
sége. Kiss Róbert püspöki helynök
„A napi hit megélése, mint a lelki élet
forrása Batthyány-Strattmann László és
családja életében” címmel tartott kate-
kézist. Az ünnepi szentmise főceleb-
ránsa Beer Miklós váci megyéspüs-
pök volt. A szentmisét követően meg-
koszorúzták Boldog Batthyány-
Strattmann László emléktábláját.

■
Elindult a magyar domonkosok hon-
lapja, www.domonkosok.hu címen. A
rend tagjai az újrakezdés óta Sopron-
ban, Szentendrén és Debrecenben
látnak el lelkipásztori feladatokat.
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B e kell vallani, hogy a Hiszekegy
ezen cikkelye a teológia történe-

tében máig a legnehezebben értelmez-
hető misztérium. Arról szól ez a hitti-
tok, hogy Jézus nemcsak a fizikai meg-
semmisülésen (biológiai halál formája)
megy át, hanem leszáll abba az isme-
retlen világba is, ahol a megváltatlan
lelkek vannak és ez nem más, mint az
Istentől távoli ember magánya, a bűn-
beesett emberiség sötét félelme.

Nagyszombaton az Egyház arra em-
lékezik, hogy a halott Krisztus szolidá-
ris a megholtakkal. Elmegy hozzájuk,
oda, ahol tartózkodnak, Istentől való el-
hagyatottságukba (Vö. H. U. von Baltha-
sar: A három nap teológiája). Krisztus
azért száll le a poklokra, hogy megnyis-
sa az alvilág kapuit, és a holtakat kisza-
badítsa a sátán láncai közül. Az alászál-
lás mozzanata Hans Urs Balthasarnál
mindenestől ahhoz kapcsolódik, hogy
Krisztus halott, és szolidaritást vállal a
megholtakkal. Balthasar, a XX. század
nagy katolikus teológusa ezzel áttéte-
lesen azoknak is válaszol, akik az alá-

szállást mitologikus mozzanatnak tart-
ják. Egyébként már a korai egyház pon-
tosan Krisztus pokolra szállásában látta
a holtak megmentésének voltaképpeni
okát, a kiengesztelődés lehetőségét.

A véges, önálló szabadság megte-
remtésével Isten vállalta az ellentmon-
dás kockázatát: mi történik, ha csak
egyetlen ember is elutasítja az általa
felkínált kiengesztelést? Vajon tett-e
Isten úgyszólván előzetes intézkedése-
ket, vajon el tudja-e még érni a tőle el-
forduló és önmagát megmakacsoló bű-
nöst? A nagyszombathoz kapcsolódó
krisztológia rámutat arra, hogy Krisz-
tus nem csupán elszenvedte az Istentől
való legteljesebb elhagyatottságot (a
kereszten), de a halálban magára vette
a kommunikáció radikális megszűntét
is. Halottként olyan lett, mint a többi
halott, s velük együtt tapasztalta meg
Isten távollétét, mindezt azért vállalta
Krisztus, hogy megmentsen sokakat.

A poklot Hans Urs Balthasar nem
térben elhelyezhető területként, hanem
belső állapotként fogja fel. A pokollal

kapcsolatban ez azt jelenti, hogy Isten
elvesztésének helyzeteként értelme-
zendő, (Krisztus alászállása óta) olyan
állapotként, amelynek Urunk Jézus
által immár „helye van” magában Is-
tenben.

A kereszttel és a pokolra való alászál-
lással már megtörtént az üdvösség for-
dulata. Krisztus végsőkig elköteleződő
cselekvése az ember megmentésére,
amelyet a hit szeme „a megroppant
szeretet alakjában” fel tud ismerni, iga-
zolja az egyetemes kiengesztelődés re-
ményét. Persze Krisztus nem az üd-
vösség automatikus, az emberi szabad-
ságtól független elnyerésének folyama-
tát indította el. Ellenkezőleg! Krisztus
üdvözítő tette csak akkor hatékony, ha
a bűnös kifejezetten elfogadja és elis-
meri. Szent Ágoston így fogalmazza
ezt meg nekünk: „Isten megteremtett té-
ged a te beleegyezésed nélkül, de nem fog
üdvözíteni a te közreműködésed nélkül.”

XVI. Benedek pápa a Názáreti Jézus c.
trilógiájának első kötetében (35. oldal)
így ír: „A mások bűnébe való belépés alá-
szállás a pokolra, nemcsak szemlélőként,
(…) hanem együttszenvedve, átszenvedve
és ezzel átalakítva, a mélység kapuit fel-
döntve és feltépve.

Alászállás a gonosz házába, harc az erős-
sel, aki fogva tartja az embert. Ezt az erő-
set, akit a világtörténelem saját erői nem
tudnak legyőzni, legyőzi és megkötözi az
erősebb, aki mint Istennel azonos, magára
tudja venni és képes végigszenvedni a világ
összes bűneit – semmit sem kihagyva az el-
bukottakkal való azonosulásig elmenő le-
szállásában. Ez a párviadal a lét ’fordulata’,
amely a lét új állapotát vívja ki, új eget és
új földet készít elő.”

Ebbe az új életbe nyertük el a meghí-
vást, sőt a beavatást az első szentség-
ben. A keresztség szentsége éppen eb-
ből a nézőpontból egy olyan ajándék,
amely részesít Jézus életfordító viada-
lában (mely az ő alászállásában és fel-
jövetelében ment végbe), győzelmében.

[Dr. Németh Norbert]

Alászállt a poklokra...



A Hit Éve

2013. február ● Martinus ● 5

A z ötvenes évek elején, 61 évvel
ezelőtt, édesanyám negyedik

gyermekeként láttam meg a napvilá-
got. Már a születésem sem volt egy-
szerű. Otthoni szülése volt édesanyám-
nak, bába segített a világra. 

Évekkel később az iskolában jó ta-
nuló voltam, majdnem minden ered-
ményem kitűnő volt. Még járhattam
hittanra, voltam elsőáldozó és bérmál-
kozó. Édesanyám hitben nevelt ben-
nünket, az már a kor hibája volt, hogy
az úttörő mozgalom és a KISZ min-
dent elkövetett, hogy eltávolítson ben-
nünket Istentől, hogy zsenge kis hitün-
ket sárba tapossa. Szüleim és egyik nő-
vérem sokat imádkoztak a másik nő-
véremért és értem, hogy megtérjünk,
megerősödjünk hitünkben. 

Huszonéves voltam, amikor egy ko-
moly betegséget kellett átvészelnem,
de sikerült. Gyógyulásom után elkezd-
tem angolul tanulni, idegenvezető is-
kolába, hangversenyre, színházba jár-
tam. Meggyógyultam, de még ekkor
sem tértem meg igazán. Imádkozgat-
tam, amolyan vasárnapi keresztény
voltam. Valami vagy valaki nagyon hi-
ányzott az életemből. Most már tu-
dom, hogy a hit, Isten hiánya volt, amit
más dolgokkal szerettem volna betöl-
teni. Kerestem, kutattam. Voltak bará-
taim, de egy sem volt igazán komoly.
Isten valami mást, csodálatosabb dol-
got tartogatott számomra, csak akkor
ezt még nem tudtam. Aztán egy napon
egy szelíd, de határozott hang megszó-
lalt bensőmben: – Hagyd abba! Mindent
hagyj abba!

Másnap délelőtt a templomban talál-
tam magam. Csak ültem ott egyedül,
engedtem, hogy Isten a Szentlélek által
elkezdje bennem a munkát. Aztán jött
a nagyböjti idő, egyre gyakrabban
mentem a templomba, majd a nagyhé-
ten meggyóntam. Éreztem egy kedves
kezet a vállamon, amely arra indított,

hogy menjek gyónni. Elmémben még
ott motoszkált a tiltakozó nem, aztán
mégis ott álltam egy szempillantás
alatt. Alig tudtam gyónni, mert csak
folytak a könnyeim, szégyen volt ben-
nem, amiért az elmúlt években elfor-
dultam Istentől. De Isten kegyelme
csodálatos. Hosszú idő után újra érez-
tem az Úr gyengéd szeretetét. Mint a
tékozló fiú, aki visszatért az atyai
házba. Ettől kezdve valóban megválto-
zott az életem. Egyre gyakrabban ke-
restem Isten jelenlétét. Cursillora men-
tem, Szentlélek szemináriumot végez-
tem, közösségekbe jártam, és egykori
ezoterikus társaimnak tanúságot tet-
tem az Úrról. Elkezdtem az apostolko-
dást. Egyre több feladatot adott az Úr,
és én örültem, hogy szolgálhatok.

Püspöki engedélyt kaptam áldozta-
tásra. Én, aki olyan méltatlannak érez-
tem magamat. Érinteni a legdrágábbat,
az Úr Szent Testét. Mindig nagy öröm,
amikor szentmisén áldoztathatok, be-
tegeket látogatok, és nekik is viszem a
lelki táplálékot, az Oltáriszentséget.
Közelebb, közelebb Uram hozzád! Ez
az, ami számomra fontos. Szeretni, és
szolgálni az Urat és embertársaimat. 

2007 tavaszán daganatot találtak a
szervezetemben, igaz ezúttal annak
enyhébb formáját. Vidáman mentem

be a kórházba, mert hittem, hogy az Úr
megsegít. Előtte nap szentgyónáshoz
és szentáldozáshoz járultam, felvettem
a betegek szentségét, majd este szent-
ségimádáson vettem részt. Aztán a kór-
házban egy háromágyas kórterembe
kerültem. Beszélgettem a szobatársa-
immal, és kiderült, az egyik reformá-
tus, a másik evangélikus, de egyikük
sem gyakorolja hitét, rég elfordultak
Istentől. Nálam volt a zsolozsmásköny-
vem. Megkérdeztem, hogy imádkoz-
hatom-e hangosan? Nem zavar – volt a
válasz. Mire a zsolozsma végére értem,
mindketten hangosan sírtak. Hálát ad-
tam az Úrnak, amiért megengedte a
betegséget. Megértettem, hogy miért is
kellett kórházba mennem. 

Mit is teszek most? Már nyugdíjas
vagyok. Szolgálok a zalaegerszegi kert-
városi templomban: templomot díszí-
tek, imaközösségekbe járok, lelkigya-
korlatokat, evangelizációs hétvégéket
szervezek, imádkozom. A Mária Mag-
dolna Plébániával – partner irodák
közreműködésével – zarándokutakat
szervezek. Haszontalan szolgáló va-
gyok csupán az Úr kezében, teszem a
dolgomat Isten dicsőségére és ember-
társaim javára. Hála és köszönet néked
Uram! Áldott legyen szent neved most,
és mindörökké! Ámen.          [Tausz Rózsa]

Haszontalan szolgáló vagyok csupán az Úr kezében
A Hit Évében két új rovat indult a Martinusban. Az egyikben a hitvallásról olvashatnak, a másikban pedig egy-egy
hívő tesz tanúságot arról, hogyan segítheti az ember életét, mindennapjait a hit.
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▲A négy hétvégés, hatvan órás lelkipásztori munkatárskép-
zést 26 hallgató végezte el eredményesen a Martineumban.
A képzés résztvevői január 11-én vehették át tanúsítványai-
kat dr. Veres András megyéspüspöktől. [B. Markovits Eszter]

▼ Állami, önkormányzati vezetők és az Egyház képviselői
köszöntötték a Vass családot január 11-én Kemenespálfán,
akiket a Jóisten a tizedik gyermekkel is megáldott. Isten él-
tesse a magyar családokat és segítőiket! [Szalai István]

▲ Egyházunk inkubátorokat adományozott a püspöki szék-
helyek kórházainak. A szombathelyi Markusovszky kórház-
nak adományozott életmentő berendezést január 4-én áldotta
meg dr. Veres András megyéspüspök. [Csuti-Mátyás Zsófia]

▼ 2004 és 2007 között saját erőből és az egyházmegye támo-
gatásával elkezdődött a templom felújítása, amely 2010-től a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázata kap-
csán folytatódott, és nemrég fejeződött be. [Varga Dezső]

Lezárult a lelkipásztori munkatársképzés Inkubátormegáldás Szombathelyen

Tízgyermekes családot köszöntöttek Megújult a szécsiszigeti templom
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K eresztény fiatalok ezrei jönnek
össze évről évre december végén

Európa valamelyik nagyvárosában,
hogy együtt imádkozzanak az embe-
rek, nemzetek és felekezetek közötti bi-
zalomért és kiengesztelődésért. 2012.
december 28. és 2013. január 2. között
Róma adott otthont a taizéi testvérek
által szervezett találkozónak, amelyen
42.000 fiatal zarándok vett részt Euró-
pából és a többi kontinensről. A közel
tízezer olasz fiatal mellett legtöbben
Lengyelországból és Franciaországból
érkeztek. 

A találkozó részese lehetett 1300 ma-
gyar fiatal is, közülük sokan a Szom-
bathelyi Egyházmegyéből érkeztünk.
A francia Roger Schütz testvér által
1940-ben alapított nemzetközi ökume-
nikus szerzetesközösségnek ez a 35.
európai találkozója, 1980 óta a hatodik,
amelyet Olaszországban rendeznek.

A Hit Évében a fiataloknak lehetősé-

ge nyílt arra, hogy elzarándokoljanak
a hit és a szeretet forrásához abban a
városban, amely kétezer éve adja to-
vább az apostoloktól kapott kincset: a
hit személyes felfedezésében mindez
sokat segített, bátorítást és örömöt
adott a jövőhöz a résztvevő fiatalok-
nak. A hatnapos találkozó során plébá-
niai közösségi programokra, érdekes
fakultációkra került sor, minden nap
délután és este közösen imádkoztunk
és énekeltünk a békéért és kiengeszte-
lődésért a hét dombra épült város ba-
zilikáiban és templomaiban. A találko-
zó központi és minden résztvevőnek
nagy élményt jelentő eseménye a XVI.
Benedek pápával való találkozás és kö-
zös esti imádság volt a Szent Péter té-
ren december 29-én. Alois testvér, a kö-
zösség jelenlegi vezetője ezzel kapcso-
latban kiemelte: a Szentatyával együtt
megélt ima az Evangélium örömének
nagy pillanata volt, örök emlék marad,

olyan világosság, amely segíti az öku-
menét az előrehaladásban. A találkozó
alatt lehetőség volt a város felfedezé-
sére, a nevezetességek megtekintésére
is, a nagy bazilikák meglátogatása és
az ottani imádság által pedig minden
résztvevő teljes búcsút nyerhetett.
Mindezeken túl ebben a pár napban
megtapasztalhattuk a személyes talál-
kozások és beszélgetések örömét, meg-
ismerhettük más országok fiataljainak
kultúráját és véleményét a hitről, Isten-
ről. Felemelő pillanatokat és az össze-
tartozás nagyszerűségét megélve lép-
hettünk át az új évbe. Krisztus jegyében
éltük át az egységet, amely valós, még
ha nem is valósult meg még teljesen. 

2013 végén Strasbourg – az Európai
Parlament, az Európa Tanács és az Eu-
rópai Emberi Jogi Bíróság székhelye –
várja a fiatalokat, mint a bizalom za-
rándoklatának következő állomása.

[Pados Katalin]

Taizéi találkozó Rómában
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A Szent Márton-templomban 1642
óta ünneplik január 18-án, Mar-

git halálának évfordulóján a triduu-
mot, a három napos ájtatosságot. II.
Pius pápa ekkor engedélyezte Margit
miséjét és zsolozsmáját a szombathelyi
Domonkos Rendháznak. Innét terjedt
tovább a többi rendházba. Az ünnep-
lés azóta folyamatos, a szétszóratás
idején is mindig megtartották.

Idén ünnepeljük Margit szentté ava-
tásának 70. évfordulóját, ezért a veszp-
rémi Szent Margit-templomból elhoz-
tuk ereklyéjét. 

Január 16-án 9 órától a város plébá-
niái lelkipásztoraik vezetésével ima-
órákat tartottak az ereklye előtt. 16
órakor dr. Zágorhidi Czigány Balázs
Szent Margittal kapcsolatos kiállítást
nyitott meg a Látogatóközpontban. El-
mondta, hogy mit jelent Szent Margit
Szombathelynek, a magyarságnak, a
Domonkos Rendnek és a Domonkos
Körnek. Este a veszprémi Szent Mar-
git-templom plébánosa, Szerenka Mik-

lós irodaigazgató mutatott be szentmi-
sét, aki Szent Margit és a hit kapcsola-
táról prédikált. 

Január 17-én Szent Margit litániája és
legendájának részletei hangzottak el,
majd Rétfalvi Balázs levéltáros tartott
lelki napot a Premontrei Rendi Szent
Norbert Gimnázium diákjainak. Délu-
tán ismét lehetőség nyílt a város plébá-
niáinak az ereklye előtti imádságra.
Mindkét napon szép számmal jelentek
meg a város imaközösségei. Az esti
szentmisét dr. Perger Gyula plébános
mutatta be, szentbeszéde a szentek
tiszteletéről szólt. 

Január 18-án délután a plébánia cser-
készcsapata misztériumjátékot muta-
tott be, majd a kőszegi domonkos nő-
vérek tartottak elmélkedést a város
bérmálkozóinak. Az esti szentmisét dr.
Pem László egyházmegyei zeneigazga-
tó mutatta be. Mivel január 18-a Nem-
zeti Imanap, ezért nemzetünkért, orszá-
gunkért is imádkoztunk, ez évben ki-
lencedik alkalommal.    [Dr. Sóti Lászlóné]

Szent Margit-triduum a Szent Márton Plébánián
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A külföldi munkavállalásról
beszélgettek

A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Kebab
című színművének előadására hangolódtak a

Mindszenty gimnázium színházkedvelő tanulói ja-
nuár 11-én a „Helló külföld! Itt vagyok!” elnevezésű
beavató színházi program keretében. A kortárs da-
rab külföldön szerencsét próbáló fiatalokról szól. „Ez
a téma Magyarországon is sok fiatalt érint, egy fel-
mérés szerint ugyanis a harminc év alatti fiatalok
fele tervezi, hogy külföldön vállal munkát” – hang-
súlyozta Madák Zsuzsanna dramaturg.

A felszabadult hangulatú előkészítő foglalkozáson
asszociációs játékokkal, irányított feladatokkal, imp-
rovizációval járták körbe a témát. A külföldre vágyás
mértékének megdöbbentően magas számarányával
szembesülhettünk gimnazistáink körében is. Érdekes
képet mutatott a lehetséges célországok sokszínű-
sége, és tisztáztuk a veszélyforrásokat is. Felhívták a
fiatalok figyelmét arra, hogy mennyi veszélyt rejt
kellő nyelvismeret, személyi, anyagi és jogi biztonság
megteremtése nélkül elindulni.  [Illés Csaba]

Programajánló
február 15. (péntek) 6.30 óra Stációs szentmise (Szombat-
hely, Szent Erzsébet-templom – Ferences) • február 18.

(hétfő) 10 óra Gyóntatási továbbképzés lelkipásztoroknak
(Szombathely, Martineum Felnőttképző Akadémia); 18 óra

Dr. Veres András Mit ér az ember? – A Katolikus Egyház bio-

etikai tanítása című előadása (Szombathely, SEK – Károlyi
Gáspár tér 4. A épület) • február 20. (szerda) 6.30 óra Stá-
ciós szentmise (Szombathely, Segítő Szűz Mária templom
– Újperint) • február 22. (péntek) 6.30 óra Stációs szent-
mise (Szombathely, Szent Kereszt templom – Kálvária) •
február 27. (szerda) 6.30 óra Stációs szentmise (Szombat-
hely, Szent György-templom – Herény) • március 1. (pén-

tek) 6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, Szent Már-
ton-templom) • március 4. (hétfő) 10 óra Egyházmegyei
papi lelkinap (Szombathely, Martineum Felnőttképző
Akadémia) • március 6. (szerda) 6.30 óra Stációs szent-
mise (Szombathely, Jézus Szíve templom – Szőllős) • már-

cius 8. (péntek) 6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely,
Szent Norbert-templom) • március 11. (hétfő) 18 óra Dr.
Németh Norbert „Felelős lettél azért, amit megszelídítettél” –

Szeretet és felelősség című előadása (Szombathely, SEK – Ká-
rolyi Gáspár tér 4. A épület) • március 13. (szerda) 6.30

óra Stációs szentmise (Szombathely, Szentháromság-temp-
lom – Olad) • március 15. (szerda) 6.30 óra Stációs szent-
mise (Szombathely, Krisztus Király templom – Kámon) •
március 15–17. (péntek–vasárnap) Nagyböjti lelkigyakor-
lat (Szombathely, Martineum Felnőttképző Akadémia)

Január 12-én rendezték meg az egyházközségi bált Kőszegen, az Árpád-házi
Szent Margit Óvoda és Általános Iskola szervezésében. A bált Harangozó Vil-
mos esperesplébános nyitotta meg. [Tóth Krisztina Veronika]

Egyházközségi bál Kőszegen

1711-ben Szent Fábián és Szent Sebestyén napján enyhülni kezdett a pestis-
járvány Szombathelyen. A város lakói e napon minden évben kérik a segítő
szentek közbenjárását, ahogy idén is. [Salamon Viktória]

Fogadalmi ünnep a Székesegyházban

Január 14-én szentségimádást tartottak Jánosházán. A szentmisét Bodorkós
Imre plébános és Varju Gábor káplán mutatta be. A szentbeszédben a szemé-
lyesen megélt hit fontosságáról hallottunk. [Horváth Veronika]

Szentségimádás Jánosházán
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Isten a szekéren

A brassói születésű Sánta Ferenc
kortársunk volt. Isten a szekéren

című rövidprózája a legismertebbek
közül való, 1970-es, válogatott novel-
láit tartalmazó kötetének címadó da-
rabja. Álljunk is meg rögtön e különös
címnél: két főnevében a legszentebb ta-
lálkozik valami nagyon hétköznapival,
mai világunkban már avíttnak, pórias-
nak ható dologgal. S valóban, a címben
nincs semmi írói rafinéria, jelképes
utalás, azt kapjuk, amit ígér: maga
Isten utazik egy paraszt szekerén, úgy,
ahogy az Urat, az Atyát gyakran ábrá-
zolják: fehér szakállú öregemberként.

Amikor a paraszt majdnem a dombocska
tetejére érkezett a szekerével, akkor hátra-
pillantva, egy öregembert vett észre a sze-
kér derekában. Egyedül tartott hazafelé,
útközben senkit nem vett fel, az öregember
mégis ott ült a szekéren, a háta a szekérol-
dalnak vetve, a lábai elnyújtva, az ölében
tarisznya.

– Nocsak! – mondta a paraszt, és ráte-
nyerelve az ülésre, egészen hátrafordult. –
Hogy kerül maga az én szekeremre?

Az öregember – lábán ormótlan bakancs,
a fején simléderes sapka, amilyent a mun-
kások viselnek leginkább, fehér ing, a nya-
kán kétgombolós, mint a falusiaknak, a vál-
lára vetve a szürke, viseltes kabát – felemel-
te a tekintetét, zavartalanul nézte végig a
parasztot kalapjától a cipőjéig, aztán szó
nélkül elfordult tőle, és egykedvűen szem-
lélte tovább az út szélén futó bokrokat és
mögöttük a zöld kukoricatáblát.

Az író mesélős természetességgel
mutatja be a találkozást, szinte a szé-
kelyek ráérősségével, az ábrázolásmód
realista. A szekér megszalad egy lejtőn,
a paraszt a gyeplőt erősen szorítva fé-
kezni próbálja, közben hátranéz, és
nem látja utasát. Aztán mikor a lovak
már a laposon ügetnek, ismét ott van a
különös öreg. Az eset megismétlődik.
A szekeres paraszt és az olvasó is ek-
kor fog gyanút, hogy az utas nem lehet
akárki. A cím ismeretében sejtjük, ki ő,
rövid, egyszerű hangú bemutatkozása
mégis nagy hatással van ránk:

Az öregember elkötötte a tarisznyáját, el-
helyezte maga mellé a deszkára, aztán rá-
nézett a parasztra, és azt mondta,

– Én vagyok az Isten!
Otthagyta a tekintetét egy kis ideig a pa-

raszt arcán, aztán elfordította az arcát a
nap felé, és lehunyta a szemét.

– Mennyünk tovább!
A parasztnak tátva maradt a szája. Néz-

te az öregembert. Aztán feltolta a kalapot
a homlokából, eltörölte a bajuszát, és össze-
fogva az ostort, odalépett a szekér oldalá-
hoz. Rátámaszkodott a szekérre. Egyik sze-
mét behunyta, és csendesen így szólt.

– Ha nem sértem meg vele – nem monda-
ná meg még egyszer, hogy kicsoda maga?

Belógatta az ostort a szekérbe az öregem-
ber mellé.

– Szívesen – mondta az öregember, to-
vábbra is hunyt szemekkel fordulva a nap-
ba. – Én vagyok az Isten!

– Aha...! – mondta a paraszt.
– Így van! – mondta az öregember.
– Mármint... az Isten.
– Az...
– Az Úristen...!
– Így is mondják!–mondta az öregember.

Párbeszédük rövid mondatokból
áll. A szekeres ember gyanakodva mé-
regeti utasát, abban biztos, hogy nem
a környékről való, az idegen mégis tud-
ja a nevét: Sánta Ferencnek hívják. Sőt,
rég halott nagyapját is ismerte. A pa-
raszt még több bizonyosságra vágyik.
Azt kéri Istentől, csináljon szakadékot
az úton, majd tüntesse el. E természe-
tes hangú novella egyetlen igazán cso-
dás jelenete következik:

A lovak előtt húsz-huszonöt méterre ha-
talmas reccsenéssel megszakadt a föld. A
partok távolodtak egymástól, szakadtak
egymástól a rögök, az útszéli fák és bokrok
egymás után tűntek el a szakadó mélyben,
egy nagyobbfajta tölgy pillanatnyi időre
hanyatt dőlt, aztán roppanó ágakkal, meg-
borzolt fejjel, gyökereit magasba emelve bu-
kott alá. A domboldal, mely magasra emel-
te arrább az utat, nyöszörögve, jajgatva
roppant darabjaira, és végül egyetlen su-
vadással tűnt alá, nem hagyva maga után,
csak a semmit.

– Így gondolta? – kérdezte ismét az öreg-
ember. 

– Csukja össze gyorsan! – kiáltotta a pa-
raszt. Két kézzel kapaszkodott a szekér ol-
dalába, a füleit betöltötte a föld és a levegő
szüntelen nagy dörgése és morajlása. –
Gyorsan! Csukja össze gyorsan!

– Így gondolta?
– Így! De csukja már!...
– Legyen! – mondta az öregember, s mire

a paraszt az ijedten hőkölő, ágaskodó lova-
kat kézbe fogta, már ott zöldült minden új-
ra a maga helyén, a nap megszórta fényével
a fehér utat, és zöldellt arrább a domb is
nagy békességben.

– Indulhatunk? – kérdezte az öregember.

Az út folytatódik, a szekeres ember
többször is elidőzik tekintetével Isten
arcán, így Sánta Ferencnek több bekez-
désben is alkalma nyílhat arra, hogy le-
írja, hangsúlyozottan emberi vonások-
kal mutassa be az Urat. 

Igen szomorú – gondolta a paraszt –, de
nem olyan öreg, mint gondolta volna az
ember. Ilyen kiállással a mieink még meg-
fogják a kapát, a többsége még a kaszát is…

Az öreg megszűkült szemekkel nézett
előre, el a lovak fölött. Tenyerét elvette az
arcáról, feje az állán támaszkodott a mel-
lére, két kezét összefonta a tarisznyán. Elő-
regörbült a válla, valósággal kisebb lett az
egész alak, mint annak előtte volt. A pa-
raszt meglebbentette az ostort, és amikor
ügetésbe fogtak a lovak, akkor szétnézett a
napfényben fürdő világban. Apró szellő
járt, fecskék cikáztak, veréb rebbent az út
porából, és csend szerteszét, mindenfelé.

A szomorú tekintetű Isten arra kéri a
parasztot, hogy fogadja be házába,
tudja, hogy van egy üres szobájuk.
Szinte könyörgőre fogja: „Csak reggelig!
Aztán mennék is már tovább. Csak erre az
egy éjszakára!” A paraszt szinte megsaj-
nálja, még kabátját is leveszi, hogy az
öreg feje alá téve jó helyet készítsen
neki a szekér végében. Érezhető, ahogy
a két idős férfi egyre közelebb kerül
egymáshoz.  „Maga… addig marad énná-
lam, ameddig akar!”

Megérkeznek, a feleség fogadja őket. 
– Készíts vacsorát, és vess ágyat a szo-

bában! – mondta a paraszt.
Az asszony állt, és nézte a szekéren az

öregembert.
– Hát ez meg kicsoda, te? – kérdezte.
A paraszt az asszonyra nézett, aztán a

szekérre... Jobbra lépett tétován, aztán
balra. Aztán előretolva a kalapját, levette a
fejéről, egy darabig megint erre-arra néze-
lődött, és azt mondta végül.

– Ez... maga az Atyaisten!
Az asszony kacagni kezdett.
– Ó, te... bolond, te!
S mert az öregember fent a szekéren már

felállt, és készült lelépni az udvar porába,
odafordult hozzá, és azt mondta az asszony.

– Tessék csak, kerüljön beljebb mihoz-
zánk!

Ezekkel a sorokkal ér véget a novel-
la. Alig történt valami. És mégis meny-
nyi minden történt! Isten és ember ta-
lálkozásának lehettünk tanúi. Vajon mit
keresett a szomorú arcú Úr ezeknél az
egyszerű magyar embereknél? S vajon
megtalálta-e, amit keresett? 

[Szauer Ágoston]
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A történelem iránt érdeklődő szom-
bathelyieket alighanem mindig

is érdekelte, hogy milyen ókeresztény
épület állt a város ősi plébániatemplo-
ma, a Szent Márton-templom helyén. A
régészeti emlékeket kicsit is ismerők
számára köztudott, hogy magából az
épületből és annak környékéről korai
keresztény sírfeliratok egész sora szár-
mazik, bizonyítva azt, hogy a 4. század
folyamán itt helyezkedett el a keresz-
tény közösség temetője.

A probléma vizsgálata azt követően
vált igazán időszerűvé, hogy 1938-ban
a szombathelyi püspöki székesegyház
közvetlen szomszédságában, egy hatal-
mas méretű római középület maradvá-
nyaira akadtak. Az apszissal rendelke-
ző mozaikpadlós épületet az ásatók a
városban álló, és a Quirinus-passióból
ismert Scarbantiai-kapu melletti óke-
resztény bazilikával azonosították. Sa-
varia városfalain kívül hasonló fontos-
ságú leletekre azonban csak a Szent
Márton-templom közelében elterülő
egykori ókeresztény temető területén
lehetett számítani. 

Ezért a romkerti kutatások végezté-
vel, 1944 elején Járdányi Paulovics Ist-
ván tüzetes vizsgálat alá vette a Szent
Márton-templomot. Munkáját viszont
rendkívül behatárolta az a tény, hogy a
domonkos atyák néhány évvel azelőtt,
letelepedésük háromszáz éves évfordu-
lóján, 1938-ban, az egész templomot
rendbe hozatták és kicsinosították. A

szűkre szabott lehetőségek miatt csak a
szentélyben és a padlástérben vizsgá-
lódhatott. Falkutatásra csak a kriptá-
ban, ásatásra pedig csak a temetőben
volt módja. Az alaposabb kutatásokról
sajnos le kellett mondania. 

Az általa fellelt különféle jelensége-
ket akkor ő egy falakon kívüli ókeresz-
tény temetői bazilika véletlenül megőr-
ződött részleteivel (pl. főpapi szék he-
lye, mártírsír, szentélykorlát) azonosí-
totta. A majd fél évszázaddal későbbi
régészeti és műemléki kutatások ezzel
szemben egyértelműen igazolták, hogy
megfigyelései – a kellő lehetőségek hi-
ányában – mind tévesek voltak. Az ál-
tala római korinak gondolt falszakaszok
valójában csak bontott római falazó
anyagból épültek, ám több évszázaddal
később, a középkor és az újkor külön-
böző szakaszaiban.

Mindennek ellenére sem vethetjük el
azonban annak lehetőségét, hogy a mai
templom helyén, vagy annak közelé-
ben a 4. század folyamán, a kereszté-
nyek szabad vallásgyakorlata idején
egy nagyméretű temetői bazilika állt,
egy olyan kivitelű épület, amely méltó
volt magához a településhez. Más kér-
dés természetesen, hogy ennek nyomai
napjainkra fennmaradtak-e vagy ma
egyáltalán fellelhetők-e, netán a barokk
kriptatér lemélyítésekor semmisültek
meg utolsó maradékai annyi más érté-
kes emlékkel együtt, a 18. század köze-
pén.                                             [Kiss Gábor]

Ókeresztény temetői bazilika a templom helyén?
Járdányi Paulovics István régészeti megfigyelései

Szent MÁrton élete

Az álmisztikus II.
egyházmegyénk szülöttének és védő-
szentjének életrajzát Sulpicius Severus
(363 k. – 420 k.) írta meg „Vita Martini”
(Szent Márton élete) címen. rovatunk-
ban ebből közlünk részleteket.

A büszkélkedő Anatolius meg-
nyilatkozása után mindenki

feszülten várakozott. Éjfél felé azt ta-
pasztalták, hogy ugrálásoktól eredő
rengés rázza meg az egész kolostort,
a kis szobában pedig, ahol ez az ifjú
lakott, villogó fények ragyogását le-
hetett látni, valamint járkálások zaját
és sok hangból összetevődő morgás
hallatszott. Mikor csend lett, kijött és
az egyik testvért, akinek Sabatinus
volt a neve, magához hívta, és meg-
mutatta a tunikáját, amelybe öltö-
zött. Ő elámult, és odahívta a többi-
eket is. Maga Clarus is odaszaladt,
fáklyát hoztak, és alaposan szem-
ügyre vették a ruhát. Egészen puha
volt, hófehér, bársonyosan ragyo-
gott, de nem lehetett felismerni,
hogy milyen eredetű a szövete, mé-
gis, aki szemével vagy ujjaival vizs-
gálgatta, közönséges ruhának találta.
Clarus ekkor buzgó imádságra hívta
fel a testvéreket, hogy az Úr nyilván-
valóbban mutassa meg nekik, hogy
mi is történt. Az éjszaka hátralevő ré-
szét himnuszok és zsoltárok éneklé-
sével töltötték. Mikor hajnalodni kez-
dett, Clarus megfogta Anatolius ke-
zét, és Mártonhoz akarta vezetni, jól
tudta ugyanis, hogy őt az ördög mes-
terkedései nem tudják becsapni. De
akkor a szerencsétlen vonakodni és
kiabálni kezdett, és azt mondta,
hogy tilos neki Márton előtt mutat-
koznia. Mikor pedig akarata ellené-
re, erővel kényszerítették, hogy men-
jen oda, a ruha az őt vonszolók kezei
között szertefoszlott. Ezek után ki
kételkednék, hogy Mártonban meg-
volt az erő ahhoz, hogy a sátán ne
tudja soká eltitkolni és elleplezni
előtte képzeletének cselvetéseit, mi-
helyt a szeme elé kerülnek.
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Pálfalvi Nándor: Farsang
Táncra, táncra kisleányok,

daloljatok fiúk,
itt a farsang, haja-huj,

ne lássunk most szomorút!

Mert a farsang februárban
nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,

s a tavasznak jönni kell!

• • •

Sarkady Sándor: Kikiáltó
Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot!

Takarodjon el a tél,
Örvendezzen aki él!

A mikor a dachaui koncentrációs
tábor egyik fiatal ápolónője 1942.

július 26-án a halálos injekciót akarta
beadni a súlyos beteg Titus Brandsma
holland katolikus újságírónak, karme-
lita atyának, ő egy kilyukasztott fada-
rabokból készült rózsafüzért nyújtott át
neki. „Fogadd el, és imádkozz!” – mondta.
„Nincs rá szükségem!” – válaszolta az.
„Nem tudok imádkozni.” De a pap hajt-
hatatlan maradt. „Mégis, próbáld meg!

Imádkozz értünk, szegény bűnösökért!” Ti-
tus Brandsma még azon a napon meg-
halt.

Az őt kivégző ápolónő mégis eltette
és megőrizte az említett rózsafüzért. A
későbbiek folyamán állítólag megtért.
Majd tanúként jelentkezett a karmelita
atya boldoggá avatását vezető egyházi
bizottságnál.

Eredeti nevén Anno Brandsma 1898
szeptemberében lépett be a Boxmeer-i
Kármelbe. 1905-ben szentelték pappá.
Majd Rómában filozófiai és szociológiai
tanulmányokat folytatott. 1919-ben egy
városi lap (Oss) főszerkesztője lett.
Részt vett a németalföldi szerzetesi is-
kolák megszervezésében. 1923-tól a
nijmegen-i katolikus egyetem profesz-

szora. Számára a sajtó és az oktatás volt
a két legfontosabb terület az evangeli-
záció szolgálatában.

Titus Brandsma már nagyon korán
vitába szállt a nemzeti szocializmus
eszméivel. 1940-ben Németország el-
foglalta Hollandiát, és azonnal elkezdő-
dött a harc az egyházi intézmények
ellen. A zsidó származásúakat elhurcol-
ták, az ellenszegülő hollandokat mun-
kaszolgálatra vitték. Egy jó barátja fi-
gyelmeztette Titus atyát is: vigyázzon
magára, legyen óvatos a cikkeiben és az
előadásaiban. Ő ezt mondta: „Az embe-

rek előtt mindig nyílt kártyákkal játszom,

és ez nem esik nehezemre.”

Titus atya fontos megbízatást kapott
püspökétől: a hollandiai katolikus szer-
kesztőségeknek egy felhívást kellett el-
juttatnia, amely figyelmeztetett a nemze-
ti szocializmus veszélyeire, a bátor ki-
állásra, és az Egyház iránti hűségre biz-
tatott. Titus a tizennegyedik szerkesztő-
ségtől hazatérve tudta, neve felkerült a
feketelistára. Menekülésre próbálta kör-
nyezete rávenni, ő azonban hajthatatlan
volt. A Gestapo 1942 januárjában tartóz-
tatta le, és a dachaui táborba internál-
ták.

A haláltáborban vigasztalta sorstár-
sait: „Csak a gyűlölettől óvakodjatok! Le-

gyetek türelemmel, és meglátjátok, a

sötétség eloszlása után örökkévaló világos-

ságban fogunk élni.” Titus atya hat hóna-
pon át haladt összevert, megkínzott
mestere nyomdokain. Betegágya köré
gyülekező fogolytársai egészen a meg-
gyilkolása órájáig élvezhették vigaszát
és szeretetét.

1985 novemberében avatta őt bol-
doggá II. János Pál pápa.  Beszédében a
következőket mondta: „P. Titus Brands-

ma arca ma is szemünk előtt van: ragyogó

mosolyát Isten fenségében szemléljük. A vi-

lág hívőihez szól, hogy még egyszer megerő-

sítse azt, ami egész életének meggyőződése

volt: »Még ha az újpogányság nem is akarja

többé a szeretetet, a szeretet akkor is vissza-

szerzi számunkra a pogányok szívét.«”

Az első boldoggá avatott újságíró
Boldog Titus Brandsma O. Carm. (1881–1942)
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Olvastad?
Gárdonyi Géza: 
A láthatatlan ember

M ielőtt a láthatatlanná tévő kö-
penyre vagy valami sci-fi-re gon-

dolnál, elárulhatjuk, hogy egészen más
élményt tartogat számodra Gárdonyi Gé-
za nagyszerű regénye. A rejtélyes könyv-
cím értelme is feltárul a regény elolva-
sása után.

A történet visszavezet a nagy hun ve-
zér, Attila korába, a két részre szakadó
Római Birodalom korszakába. A regény
főhőse azonban egy felszabadított görög
rabszolgafiú, Zéta. Az ő hol emelkedő,
hol visszahulló csillagzata, sorsa bemu-
tatása által megismerjük a konstantiná-
polyi császári udvart, de a hunok tábo-
rait, falvait és magát Attilát is. A fiú re-
ménytelenül szerelmes a gyönyörű hun
leányba, Emőkébe. Tehetsége a hun ki-
rályné udvaráig emelte. Boldog volt, mert
szerelmét láthatta. Emőke részéről azon-
ban semmilyen viszonzást nem kapott.
Zéta csak a történet tragikus végén ébred
rá, hogy a lány szíve kihez ragaszkodott.

Mindeközben egy óriási körképként
tárul elénk Attila hun birodalma. Szinte
úgy érezzük, mi is ott vagyunk a catala-
unumi síkon, ahol a Római Birodalom
népei súlyos csapást mértek Attila sere-
gére. Az író igen alapos és sokrétű kuta-
tás segítségével idézte fel az ereje
teljében lévő nomád hatalom utolsó éve-
inek történetét.

„S (a leány) akkor rám pillantott. Csak át-
futó pillantás volt, mint mikor a tükörrel ve-
tett napfény végig siklik a falon, egy percre
megáll, aztán tovább siklik – én mégis meg-
rezdültem tőle… Nem tudom, vizsgálják-e
valamikor a tudósok az emberi szemnek
mélységeit.

Mi van azokban a mélységekben, hogy lát-
hatatlan sugarak szállnak belőle elő? És
miért más minden sugár? Miért hideg ebben
a percben? Miért meleg a másik percben?
Jégnek sugara és tűznek sugara. Néha simít,
mint a bársony, néha szúr, mint a tövis, néha
üt, mint a mennykő.

A leány rám nézett.
Én a sarkamig elzsibbadtam.”

A z út háromfelé ágazott a falu
végén: egyik ága a tengerhez

vitt, a másik a városba, a harmadik
azonban nem vezetett sehová.

Martino tudta ezt, mert mindenkitől
megkérdezte, és mindenkitől ugyan-
azt a választ kapta:

– Az az út ott? Az nem vezet sehová.
Kár is elindulni rajta.

– És sose ment végig rajta senki,
hogy megtudja, hova vezet?

– Ej, de kemény fejed van. Hányszor
mondjuk, hogy nincs ott semmi látni-
való.

– Honnan tudjátok, ha egyszer nem
jártátok végig?

Martino egy reggel, amikor úgy
gondolta, hogy már elég nagy és elég
erős, felkerekedett. Elhagyta a falut, és
habozás nélkül nekivágott a titokzatos
útnak. Csak ment, mendegélt az úton,
amely csupa gödör és csupa hepehu-
pa volt. Két oldalt sövény húzódott,
majd hamarosan az erdő fái következ-
tek. 

Martino ment, mendegélt, de csak
nem ért véget az ösvény és az erdő.
Már a lába is megfájdult, és arra gon-
dolt, okosabb lenne talán visszafor-
dulni, amikor meglátott egy kutyát.

Ahol kutya van, ott ház is van –
gondolta –, ahol ház van, talán ember
is van. A kutya odafutott hozzá, meg-
nyalta a kezét, aztán előreszaladt az
úton, de minden lépésnél megállt, és
hátranézett.

– Megyek, megyek – bíztatta Marti-
no, egyre nagyobb kíváncsisággal.
Végre ritkulni kezdett az erdő, a lom-
bok közt előbukkant az ég is, és az út,
egy magas vaskerítésnek futva meg-
szakadt, véget ért.

A rács mögött park volt, a parkban
pedig egy kastély. Valamennyi ablaka-
ajtaja tárva-nyitva állt, s az egyik erké-
lyén csodaszép asszony állt, és intege-
tett:

– Isten hozott, gyere csak, Martino!
– Honnan ismer engem? – ámuldo-

zott Martino.

Belökte hát a rácsos kaput, átvágott
a parkon, belépett a kastély fényes ter-
mébe, és meghajtotta magát a csoda-
szép asszony előtt. A hölgy szépséges
volt, a ruhája szebb volt, mint a tün-
déreké, de ami a legfőbb: vidáman ne-
vetett.

– Ezek szerint te nem hitted el?
– Mit?
– A mesét az útról, amely nem vezet

sehová.
– Nem, mert nagyon bután hang-

zott. Különben is, szerintem a világ-
ban több a felfedezésre váró út, mint
amelyet már ismerünk.

– Nagyon igaz. Csak az a fő, hogy az
embernek legyen kedve nekivágni. És
most gyere, megmutatom neked a kas-
télyt.

Több száz fényes terme volt, vala-
mennyi roskadásig tele drágaságok-
kal. Volt ott gyémánt és drágakő, arany
és ezüst. A hölgy pedig mindegyre un-
szolta Martinot, „vegyél csak, vegyél,
amennyit akarsz.”

Elgondolhatjátok, hogy a fiú nem
kérette magát. Végül egy szekérnyi
drágasággal indult hazafelé.

A faluban már holtnak hitték, s nagy
ámuldozással fogadták, amikor haza-
ért. Martino gazdagon megajándéko-
zott mindenkit, barátot és haragost
egyaránt, és legalább százszor el kel-
lett mesélnie a kalandját. Valahány-
szor befejezte a történetet, mindig
akadt valaki, aki szekérre fogott, és
nekivágott az útnak, amely sehová
sem vezetett.

De bizony még aznap este lógó orral
értek haza mindnyájan. Mert számuk-
ra az út az erdő közepén a sűrű fák al-
kotta fal tövében, tüskebokrok között
ért véget.

Mert vannak kincsek, amelyeket csa-
kis azok nyerhetnek el, akik először
bukkannak rá egy új útra, s először
járják végig. És az első ezúttal a ke-
ményfejű Martino volt.

Gianni Rodari: Halló, itt apu mesél!

Az út, amely sehová sem vezet

AZ OLDALAKAT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SALAMON VIKTÓRIA
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Az első száműzetés
Nabukodonozor seregei Kr. e. 597.

március 16-án bevették Jeruzsálemet.
A várost elfoglalták, de nem rombolták
le. Az ország színe-javának nagy részét
összeszedték, majd útnak indították
Babilonba. Az út a sivatagon keresztül
fáradságos volt. Lassú út: naponta tíz
kilométer. Hosszú út: több mint száz
napig tartott. Elszomorító út: minden
lépéssel távolabb Jeruzsálemtől...

Megérkezve Babilonba egy újabb csa-
pást éltek meg. Mindeddig láthatták
Júdea komor hegyeit, a „tejjel és méz-
zel folyó földet”. Most pedig Mezopo-
támia tágas síksága tárult szemük elé:
egy igazi kert. (A Biblia paradicsomké-
pe ebből a vidékből való). Találkoztak
Babilon nagy városaival, erődítményei-
vel, palotáival, templomaival. Minde-
zek mellett Jeruzsálem silány kisváros
volt.

Kezdetben a száműzötteket a mező-
kön dolgoztatták. Lassan-lassan azon-
ban letelepedtek Babilon déli vidékén.
Ez nem fogság volt, hanem száműze-
tés. Abban reménykedtek, hogy hama-

rosan visszatérhetnek hazájukba. „Babi-
lon vizei mellett ültünk, és sírva Sionra
gondoltunk” (Zsolt 137). Az idős Jeremi-
ás Jeruzsálemben maradt, és ezt írta ne-
kik: „Sokáig tart még! Építsetek házakat, és
lakjatok bennük; telepítsetek kerteket, és él-
vezzétek a gyümölcsét” (Jer 29,28). Egy fia-
tal próféta, Ezekiel is a száműzöttek kö-
zött volt. Szavaival és tetteivel ő is ha-
sonló üzenetet adott át nekik: Semmi
illúzió! Hamarosan nem térhettek visz-
sza, mert a várost lerombolják (Ez 4-5).

A második száműzetés
Tíz évvel később, Kr. e. 587-ben Jeru-

zsálem királya, Cidkija fellázadt Babi-
lon ellen. Nabukodonozor seregei újra
megostromolták, majd bevették Jeru-
zsálemet. (2 Kir 25,1-26). Ez alkalom-
mal nem volt kegyelem: mindent le-
romboltak, a falakat, a palotákat, a há-
zakat és magát a templomot is. Útnak
indult a száműzöttek újabb csoportja.
A régi és az új száműzöttek számára
minden remény szertefoszlott: az ígé-
ret földje elfoglalva, a templom romok-
ban, az utolsó király fogságban, a nép
szétszóródott, a teológia megrendült.
Elveszett a hit. Babilon istenei erőseb-
bek lennének Jahvénál, Izrael nemzeti
Istenénél?

Remény a nehézségekben
Most, amikor a visszatérés reménye

szertefoszlott, Ezekiel hangnemet vál-
tott, s a remény hirdetője lett. Mit mon-
dott? Isten dicsősége elhagyta Jeruzsá-
lemet, de összegyűjt minket Babilon
folyói partján. Ebben látta misszióját,
és az Úr megértette vele: „Emberfia, Iz-
rael házának őrévé rendeltelek” (3,17).

Nehéz misszió. Ezekiel pap, de pap
templom nélkül. Cselekvő ember, de
gyakran hallgatásra van kényszerítve
szimbolikus cselekedetek által. Egész

élete jellé válik: felesége halála, hosszú
betegsége, egy kényszerű hallgatás
(24,15-25). Amikor beszél, válaszol kor-
társai problémáira: Nincs királyotok, de
Jahve lesz a pásztorotok (34)… Kételkedtek
az Úr jelenlétében a történelemben? De az
egész történelem az elveszett és megtalált
szeretet történelme (16-17)… Üres a szí-
vetek? Jahve új szívet ad nektek (36,26)…
Azt mondjátok, hogy csontjaink kiszárad-
tak, reményeink összeomlottak? De látni
fogjátok, hogy mint halottak feltámadnak
(37). Sírtok, hogy a templom romokban
van? De a jövőben lesz egy templom nem
közös mértékkel, amelyet ti ismertek (40-
48).

Ezekiel virrasztott, beszélt és cseleke-
dett 22 éven át, Kr. e. 593–57-ig. 593-ban
Kürosz, a jövendő perzsa uralkodó, aki
megengedi majd, hogy a száműzöttek
visszatérjenek Jeruzsálembe, kb. hét
éves volt. Pythagorász akkor születik,
amikor Ezekiel befejezi misszióját. Iza-
jás távoli tanítványai folytatják Ezekiel
működését. Reményt öntenek beléjük,
és kitágítják népük horizontját. És ez
még ma sem fejeződött be. 

[Dr. Gyürki László]

A száműzöttekkel
6. rész – Ezekiel próféta
A próféta, görögül prophétész, latinul prophaeta szó jelentése: Istentől meghívott, az ő akaratát közvetítő személy, hírnök, szóvivő,
beszélő. A szó a görög prophanai, „valakinek a színe előtt szólni, valaki helyett szólni” szóból származik. Jelen rovatunk célja az,
hogy bemutassunk néhány ószövetségi prófétát, munkásságukat és legfontosabb jövendöléseiket.

Ezekiel a jeruzsálemi templom papja és 
a babiloni fogság prófétája

„Babilon vizei mellett ültünk, és sírva
Sionra gondoltunk” (Zsolt 137)
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Békejel betegen
A téli időszakban gyakran előfor-

dul, hogy a szentmisén sokan kö-

högnek, tüsszögnek vagy az orrukat

fújják. Azt szeretném megkérdezni,

hogy amikor a szentmisében a béke

jeleként kézfogással köszöntjük

egymást, bűn-e ha csak annak nyúj-

tom a  kezem, aki nem beteg? 

A jelenleg használatos magyar Mi-
sekönyv a nép részvételével bemu-
tatott szentmise rendjének 129. pont-
jában szól a béke jeléről. Ebben a rub-
rikában az szerepel, hogy a béke jele
nem csupán a kézfogás, hanem meg-
hajlás is lehet. (A később kiadott ren-
delkezések vagy csak a Misekönyv
általános rendelkezéseire vonatkoz-
nak, vagy nem helyezik hatályon kí-
vül a korábbi rendelkezést. A Mise-
könyv harmadik kiadásában szerep-
lő szentmise rendjének magyar for-
dítása mindeddig még nem készült
el.)

Akármelyik jelét is adjuk a béké-
nek, ügyelni kell arra, hogy abból ne-
hogy a békétlenség jele váljon akkor,
ha valaki nem érti, hogy miért nem
nyújtja szomszédja a kezét kézfo-
gásra. Jó tehát előre jelezni – főleg a
szentmise előtt –, hogy betegség
miatt nem fogunk kezet nyújtani sen-
kinek. Ha pedig más beteg, akkor
előre jelezhetjük, hogy mivel köny-
nyen elkapunk betegségeket, így a
béke más jelét fogjuk adni: nem a
kézfogást, hanem a meghajlást.

[kürnyek róbert]

Van egy kérdése és szeretne rá választ kapni?
Várjuk levelét az info@martinuskiado.hu
vagy a sajto@martinus.hu e-mail címen, il-
letve a 94/513-191-es vagy a 30/659-7320-as
telefonszámon. Kérdését személyesen is felte-
heti a Martinus Könyvesboltban.

Morlin Imre atya ezúttal a szeretet faj-

táiról, a helyes szeretetről, valamint a

jócselekedetekről tanítja levélíróját. 

K edves kis Testvér, nagyon jó,
hogy magának a szeretet mindig

fontos kérdés, hiszen ez a főparancs. Ez
érthető is, hiszen Isten képe-mása va-
gyunk. Ő pedig Szeretet (1Jn 4,16), te-
hát szeretetre vagyunk teremtve. Gya-
korlása révén találjuk meg a helyes
mértéket. Néha túlzásba esünk – ez
visszatükröződik a másik arcán, maga-
tartásán, reakcióján –, néha meg „vona-
lon” innen maradunk, vagy egészen
elmulasztjuk, s akkor ezt lelkiismere-
tünk jelzi az esti lelkiismeretvizsgálat
alkalmával.

Mindent összevetve a szeretetigény
bennünk természetes. Indító oka ter-
mészetfeletti legyen: szeressünk szeret-
ni, örüljünk, ha szeretnek, s mindezen
élményekben és a gyakorlásban feltét-
lenül törekedjünk szeretetünket – amit
adunk, és amit elfogadunk – állandóan
tisztítani. El ne felejtse, a szeretet igaz

iskolája Jézus Szent Szíve. Ő állandóan
kínálja és fogadja is szeretetünket.
Hagyja, hogy szíve Jézus szerető szívé-
ben éljen. Az ő szíve a szeretet lángoló
tűzhelye. A szeretet ne „amor”, hanem
„caritas” és „agape” legyen. 

A jócselekedetekkel kapcsolatban:
nyilván örömet jelentenek, de ez az
öröm nem a jócselekedetek jutalma.
Ami kevéske jót teszünk, ha igazán jó,
az is az Úrtól van. Az állandó lelki vi-
dámság oka és alapja az legyen, hogy
az Úr szeret minket. Ez örömének örök,
kiapadhatatlan forrása lehet. Az a ke-
vés jó, amit teszünk, az is csak azért jó
igazán, mert az ő megértő szeretete ra-
gyogja be. Szeretete mindig ránk sugár-
zik, akár teszünk jót, akár nem, akár
derűsek vagyunk, akár nem. És ezért,
ha lelkére telepszik a szomorúság vagy
elégedetlenség, fordítsa gondolatait az
Úrra, és fürössze meg lelkét az ő szere-
tetében, mert ez a szeretet, mindig ren-
delkezésére áll. Ugye, hiszi, hogy ő iga-
zán szereti magát! 

Imával: Imre atya

Lelkivezető
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A Szentatya február havi
imaszándékai

Általános szándék (Elvándorló családok):
Hogy az elvándorló családok, különösen az
édesanyák, nehézségeikben támogatást és kí-
séretet kapjanak.

Missziós szándék (Béke): Hogy azok a népek,
amelyek háborúkat és összetűzéseket élnek
meg, vezető szerepet kapjanak egy békés jövő
építésében.

Zarándoklat Európán keresztül
Program: Július 30. Indulás a kora reggeli órákban, szállás Imperia-ban • Július

31. Arles-i székesegyház, Lourdes • Augusztus 1–2. Lourdes, vallási programok
– Massabielle-barlang, Rózsafüzér-bazilika, Szeplőtelen Fogantatás bazilika,  Szent
X. Piusz-bazilika, Szent Bernadette-bazilika, Örök Imádás kápolna, Bernadett-ház
• Augusztus 3–4. Santiago de Compostela • Augusztus 5–6. Fatima – keresztút,
szentmise a Magyar-kápolnában. Batalha – Győzelmes Szűzanya templom és ko-
lostor. Nazare – Fürdőzés az Atlanti-óceánban • Augusztus 7. Avila – Szent Teréz
nyomában. Salamanca • Augusztus 8. Burgos – az El Camino zarándokút egyik
állomása, burgosi katedrális. Loyola – Loyolai Szent Ignác nyomában • Augusz-
tus 9. Utazás Imperia-ba • Augusztus 10. Utazás haza, megálló Monte Carlo-ban

Szervező: Takó Gábor (30/300-1661) • Lelkivezető: Kovács Richárd körmendi
káplán • Idegenvezető: Mrakovics Natália

A zarándokút költsége: 90.000 Ft és 380 €/fő. Utazás a Gratis Zrt. Zalaegerszeg
(R-1254/1995/97) nyugati típusú autóbuszával.

Önkéntesek jelentkezését várja a Karitász
[Kontics Viktória]

A Hétszínvirág Önkéntes Pályázat célkitűzése az önkéntesség terjesz-
tése, népszerűsítése helyi és kistérségi szinten. A pályázat keretében

tevékenységünk a szociális és egészségügyi területre terjed ki. Két ön-
kéntespont létrehozását céloztuk meg az egyházmegye területén: a sárvári
kistérségben Vásárosmiskén, a letenyei kistérségben pedig Bázakerettyén.
Százhúsz önkéntes bevonása a cél: a sárvári és a letenyei kistérségből egya-
ránt 60-60 fő. A pályázattal az önkéntesek, fogadószervezetek számának
növelését szeretnénk megvalósítani a kistérségekben.

Az önkéntes munkát vállalók a következő helyszínen jelentkezhetnek:

Önkéntes Pont Vásárosmiske

• 9552 Vásárosmiske, Kossuth Lajos utca 2.
• Vezető: Farkasné Lőrincz Zsófia
• Telefon: 30/920-2918

Önkéntes Pont Bázakerettye

• 8956 Páka, Kossuth Lajos út 45.
• Vezető: Szakosné Bedőcs Katalin Éva
• Telefon: 30/413-4137

A z 1945. március 4-i Szombathelyt ért bombatámadás romba döntötte a Székesegyházat is. A tragédiára emlékező szentmisét
2013. március 3-án, vasárnap 10 órakor mutatja be dr. Veres András megyéspüspök. E szentmise keretében áldják meg a

Székesegyház építését befejező Lipót püspök Madonna-kápolna ajtaja felett elhelyezett reliefjét, amely Lessenyei Márta szobrász-
művész alkotása. A bombázás megsemmisítette az eredeti művészi alkotást, amelyet a Szombathelyi Székesegyházért Közhasznú
Alapítvány pótoltatott. Szeretettel várják az egyházközségek képviselő testületeit és az egyházmegye híveit az ünnepre.


