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Pap- és diakónusszentelés
Bemutatkoznak a szentelendők: Kovács József,
Nagy Tamás és Pete Polgár Máté ► 4-5. oldal

Felsőoktatás
A II. János Pál Katolikus Szakkollégium felvé-
telt hirdet a 2013/2014-es tanévre     ► 8. oldal

Szent Márton földje
100 éve, június 13-án érkezett Szombathelyre
Szent Márton ereklyéje ► 10. oldal

Valóságos jelenlét

I dén június első vasárnapjára esik Úr-
napja, Krisztus szent testének és véré-

nek ünnepe. E nap hagyományához tartozik
a körmenet, amikor az Oltáriszentséget,
amelyben hitünk szerint az Úr valóságosan
jelen van, körülhordozzuk városainkban és
falvainkban. Nem a feltűnést keressük ezzel,
hanem mintegy hitvallás ez részükről, hit-
vallás arról, hogy Krisztus jelen van az Ol-
táriszentségben.

Az ünnep kapcsán érdemes átgondol-
nunk, hogy mit hiszünk e szentségről és mi
az alapja különleges tiszteletünknek.

Az Oltáriszentség, az Eucharisztia iránti
tiszteletünk alapja az, hogy hiszünk abban,
hogy az Úr Jézus valóságosan és maradan-
dóan jelen van az átváltoztatott kenyérben
és borban. Átváltoztatott kenyérről és bor-
ról beszélünk, ami azt jelenti, hogy a ke-
nyér és a bor lényegileg alakul át Krisztus
Testévé és Vérévé, miközben külső alakját
megtartja. Az átváltoztatás a szentmisében
történik, a miséző pap Krisztus személyé-
ben cselekedve jeleníti meg az Úr áldozatát.
Maradandó átváltozásról, pontosabban át-
lényegülésről beszélünk, ami azt jelenti,
hogy a Krisztus Teste és Vére nem alakul
vissza kenyérré és borrá, az Úr jelenléte
nem szűnik meg az Oltáriszentségben pél-
dául a szentmise befejeztével vagy bizo-
nyos idő elteltével. A valóságos jelenlétet
azokkal a tévedésekkel szemben fontos ki-
emelni, amelyek szerint csupán jelképes je-
lenlétről van szó. Hitünk szerint Jézus Krisz-
tus istenségével és emberségével jelen van
az Eucharisztiában.       [Horváth István Sándor]

Múltunk a reményünk
E gy alföldi kisváros egyre fo-

gyatkozó hívei körében a plé-
bános atya évről évre megemlékezé-
seket szervez, emléktáblákat állít. Ku-
tatja a település vallásos történelmét,
és minden kisebb-nagyobb évfordu-
lót megünnepel az egyházközség. Azt
mondja azért, mert ha a múltunkat
elfelejtjük, nem lesz jövőnk.

Minap a vonaton Szombathelyhez
közeledve egy beszélgetést hallottam.
A büki fürdőbe tartó úr érdeklődve
kérdezte utastársától: „Van-e Szombat-
helynek jelentős szülöttje?” Elgondol-
kodtam, bizony én is inkább csak
helyi jelentőségű személyeket tud-
nék felsorolni a magyar történelem-
ből, országosan ismertet alig. De nem
kell nekünk csak a magyar történel-
met nézni. Ha visszamegyünk a IV.
századba, akkor igazán jelentős szü-
löttjét említhetjük e földnek: Szent
Márton püspököt. „Savaria földjén itt

születtél, nagy dicső utadra innen men-
tél” – mondja az ének. 

Márton dicső útját végigjárva Egy-
házunk egyik legjelentősebb szentje
és Egyházmegyénk védőszentje lett,
majd pedig pontosan 100 éve, 1913.
június 13-án visszatért szülőföldjére,
legalábbis csontjai egy kis darabjának
jelében. Az akkori nagy ünnepségről
lapunk mostani számában kimerítően
olvashatunk. Ha olyan nagyszabású
nem is, de hasonlóan felemelő ünnep
vár ránk június 14-én, este 6 órakor a
Székesegyházban. Hazánk apostoli
nunciusa, vagyis a Szentatya ma-
gyarországi képviselője mutat be
szentmisét az egyházmegye püspö-
kével és papságával, remélhetően
sok-sok hívő előtt, egy évfordulót
ünnepelve. Legyünk ott minél töb-
ben és emlékezzünk! Emlékezünk
azért, hogy a múltunkat ne feledjük,
és legyen jövőnk!                 [Ipacs Bence]

Rumi Rajki István szobrászművész Szent Márton megkereszteli édesanyját című 
alkotása a szombathelyi Szent Márton-templom előtti téren
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liturgia

az imaórák liturgiája
A Napközi és a Befejező imaóra

A keresztények – hogy kövessék az apos-
toli Egyház példáját – egyéni buzgóság-

ból, ősrégi hagyomány alapján napközben is
szoktak imádkozni, különböző időpontokban,
egy kicsit még munkájukat is megszakítva. Ez
a hagyomány az idők folyamán különböző
formájú liturgikus ünnepléseket hozott létre.
A liturgikus szokás rögzítette a Délelőtti, Déli
és Délutáni imaórát, főképpen azért, mert ezek-
hez az időpontokhoz kapcsolódott az emléke-
zés az Úr szenvedésének és az evangéliumhir-
detés kezdeteinek néhány eseményére.

A II. Vatikáni Zsinat elrendelte, hogy „a kisebb
imaórákat: a Délelőtti, Déli és Délutáni imaórát a
kórusimában tartsák meg”. Azoknál tehát, akik
szerzetesi életet élnek, meg kell maradnia an-
nak a liturgikus szokásnak, hogy elmondják
ezt a három imaórát. És ez ajánlatos minden-
kinek, főleg azoknak, akik lelkigyakorlatokon
vagy lelkipásztori összejöveteleken vesznek
részt. A nem szerzeteseknek szabad azonban
csak egyet venni a három imaórából: a nap-
szaknak megfelelőt, hogy így érvényesüljön a
munka szünetében végzett napközi ima ha-
gyománya.

Az imaórák sorában a Befejező imaóra a nap
utolsó imádsága, melyet az éjszakai nyugo-
vóra térés előtt kell elvégezni, még akár éjfél
után is. Ezzel adjuk meg az istenszolgálat tel-
jességét és ajánljuk magunkat Istennek, mielőtt
nyugovóra térnénk.

Végigtekintve a zsolozsma imaóráinak során,
megállapíthatjuk, hogy a napi öt (vagy hét)
imaóra elimádkozásával a napunkat valóban
megszenteljük, hiszen annak minden idejére
jut egy-egy imádság. Természetesen a napot
azok is megszentelik, akik nem zsolozsmáz-
nak, de rendszeresen imádkoznak. A reggeli és
esti imádsággal, a reggeli, déli és esti harang-
szóra végzett Úrangyalával, a rózsafüzér imád-
kozásával – miközben Jézus életéről elmélke-
dünk – ugyancsak megszenteljük a napot. A
zsolozsma abban különbözik az előbbiektől,
hogy az Egyház ezt a formát tartja sajátjának
a nap megszentelésére.                      [ipacs Bence]

PéldakéPek

Szent lászló

A z isteni gondviselés különös
intézkedését kell abban lát-

nunk, hogy magyar nemzetünknek
adta Szent László királyt akkor,
amikor már négy évtizede viszá-
lyok és háborúskodások emésztet-
ték hazánkat. Kiváló uralkodói ké-
pességeivel, erényeivel, vitézségé-
vel és mindenekelőtt életszentsé-
gével kivezette népét a belső viszá-
lyokból és megóvta őket a külső tá-
madásoktól.

Vallásos lelkületét édesanyjától,
bátorságát és lovagi erényeit édes-
apjától örökölte. Az országot sújtó
belső harcok már fiatalon megta-
nították arra, hogy jó király vál-
hasson belőle. Nevéhez számtalan
legenda és csoda fűződik.

1077-ben, miután a bátyja meg-
halt, a nemzet őt kívánta vezető-
jéül. A megkoronázott és becstelen-
né vált király, Salamon miatt azon-
ban nem akarta magát megkoro-
náztatni, mert bűnei ellenére is
tisztelte benne a felkent királyt.

Hadjárataiban és politikájában
mindig arra törekedett, hogy azt
támogassa, akinél az igazságot vél-
te, így VII. Gergely pápa és IV.
Henrik császár harcában a pápa
mellett állt. Az úzok és a kunok el-
leni honvédő hadjáratokat nem sa-
ját vagyona gyarapítására vagy hír-
neve növelésére, hanem a lakos-
ság érdekeit szem előtt tartva vívta.
Őszinte bűnbánata volt a háborúk
áldozatai miatt, amiről a monte
cassino-i apáthoz írt levele is tanús-
kodik: „Bűnös ember vagyok, mivel
nincs lehetőség a földi hatalomban sá-
fárkodni igen súlyos bűnök nélkül.”

A közbiztonság megerősítése ér-
dekében szigorú törvényeket ho-
zott, de nemcsak az állami, hanem
az egyházi törvények megerősíté-
sén és betartatásán is sokat fárado-
zott. Jól tudta, hogy milyen fontos
szerepe van az ember életében a
hitnek és a vallásos életnek, ezért
több székesegyházat, káptalant és
kolostor építtetett.

Ilyen erényes, tiszta és becsüle-
tes élet után nem csoda, hogy a
nép halála után egyszerre szent-
ként tisztelte és még száz év sem
telt el, amikor III. Celesztin pápa a
szentek sorába iktatta. Prohászka
Ottokár püspök nagyon szépen
méltatja: „A magyar eszmény Lász-
lóban lett kereszténnyé és szentté. A
kereszténység ezentúl már nemzeti
életté, a keresztény király a nemzet hő-
sévé lett.”

Szent László király élete és eré-
nyei ma is tanítanak és követésre
buzdítanak bennünket. Úgy sike-
rült nemzetét felemelnie, hogy re-
formjait először magán és család-
ján kezdte. Hívő módon, vallását
gyakorlóan élt. Magyar hazánk
mostani felemelkedése is csak úgy
fog megtörténni, ha visszatérünk
őseink hitéhez, vallásgyakorlatá-
hoz, imádságos életéhez és nem-
zeti szentjeink közül választunk
magunknak követendő példaké-
peket.                                 [déri Péter]
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H aladni, építeni, megvallani – e há-
rom pillért emelte ki azon a szent-

misén, amelyet először mondott Szent-
atyaként az őt megválasztó bíborosok
előtt. A hit hirdetését csakis optimista
lelkülettel lehet végezni. Mindig a ke-
reszttel kell haladni, építeni és megvalla-
ni Istent, így lehetünk az Úr tanítványai.
Bátraké és a kitartóké a jövő. Így lehet a
hit terjesztését sikeresen végezni – báto-
rította a bíboros testvéreket a Szentatya.
Ferenc pápa a hatalomra szolgálatként
tekint: „Ne feledjük, hogy az igazi hatalom

szolgálat. A pápának is úgy kell gyakorolnia

a hatalmat, hogy egyre inkább eggyé legyen

azzal a szolgálattal, melynek fénylő csúcs-

pontja a kereszt” – mondta beiktatását kö-
vetően. Virágvasárnap a fiatalokhoz is
szólt. A Szentatya arra hívta fel a fiatal-
ság figyelmét, hogy Jézus mindenkinek
reményt ad. A reményre pedig vigyázni
kell mindenkinek. Nem szabad hagyni,
hogy elvegyék tőlünk.

Húsvét második vasárnapján a Szent-

atya Isten irgalmának megújító hatalmá-
ról beszélt: „Hagyjuk, hogy Jézus szeressen

bennünket és átalakítsa életünket. Legyünk

ennek az irgalmas szeretetnek az eszközei:

csatornák, amelyeken keresztül Isten megön-

tözi a földet, megőrzi a teremtést, és kivirá-

goztatja az igazságosságot és a békét.”

Az első jezsuita egyházfő józan gon-
dolkodású, mértékletes és határozott. Pá-
pává választása előtt is fontos volt szá-
mára a nevelés kérdése. Buenos Airesben
létrehozott egy neveléssel foglalkozó
püspöki vikariátust a fiatalok képzésére.
„Korunk tragédiája, hogy a kamaszok egy

olyan világban élnek, amely nem lépett túl a

saját kamaszkorán. A fiatalok egy olyan társa-

dalomban nőnek fel, amely nem vár el tőlük

semmit, nem neveli őket áldozathozatalra és

munkára, nem tudja már, mit jelent a dolgok

szépsége és igazsága. Ezért a kamaszok meg-

vetik a múltat és félnek a jövőtől. Az Egyház

feladata, hogy újra megnyissa előttük a re-

mény ösvényeit” – fogalmazott akkor ér-
sekként.

Haladni, építeni, megvallani
Ferenc pápa gondolatai
Három hónapja lesz június 13-án, hogy Ferenc pápát megválasztották Szent Péter utó-
dává. Mindnyájunk szeme előtt van még, ahogy fehér ruhában megjelenik a Szent Péter-
bazilika loggiáján. az első latin-amerikai pápa azóta többször is bizonyította: alázatos,
szerény, közvetlen és humoros. a Szentatya továbbra is a Szent Márta-házban lakik, és
minden reggel szentmisét mond a ház kápolnájában.

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: H. PEZENHÓFER BRIGITTA

A HÍREK FORRÁSA: MAGYAR KURÍR

rövid hírek
A Milánói Ediktum 1700. évfordu-
lója jó alkalom, hogy a vallásszabad-
ságra vonatkozóan ma újra hangsú-
lyozzunk néhány alapvető pontot. A
vallásszabadsághoz való jog nem ki-
zárólag az evilági hatóságok elisme-
réséből születik meg és fejlődik to-
vább. Ez a jog valójában az emberi
méltóságban gyökerezik, ez a méltó-
ság pedig végső soron onnan ered,
hogy az ember Isten képére és ha-
sonlatosságára teremtetett – fogal-
mazott Erdő Péter bíboros a Konstan-
tinápolyi Ökumenikus Patriarchátus
és az Európai Püspöki Konferenciák
Tanácsa (CCEE) által szervezett kon-
ferencián Isztambulban. Ez az év és
ez a szeminárium segítsen újra felfe-
dezni a vallásszabadság valódi érté-
két, segítsen még inkább tudatára
ébredni annak, hogy milyen fontos
megóvni ezt az értéket a mai Euró-
pában – hangsúlyozta Erdő Péter.

■
A hit útja címmel szervezett szakmai
napot katolikus tanítók számára a
Katolikus Pedagógiai Szervezési és
Továbbképzési Intézet. Az ország
minden részéről érkeztek tanítók,
hogy a keresztény hit megélésének,
elmélyítésének és továbbadásának
útjáról közösen elmélkedjenek. Bábel
Balázs érsek A hit útja, hitünk elmélyí-
tése címmel tartott elmélkedést.

■
Felújított homlokzattal, megszépült
előkerttel és a déli épületszárnyában
egy, a mai kor technikai szintjén ki-
alakított modern látogatóközponttal
gazdagodott a zirci ciszterci kongre-
gáció apátsági épületegyüttese. Or-
bán Viktor miniszterelnök az ünnep-
ségen jelentette be, hogy a kormány
a világhírű zirci arborétumot vissza-
adja az apátságnak, hiszen az ősi tu-
lajdona. Végezetül azt kérte a közös-
ségtől, hogy hűen jelszavukhoz –
Lángolj és világíts! – vállalják tovább-
ra is küldetésüket, tanítsanak, adja-
nak sok-sok kiművelt, komoly tartás-
sal rendelkező embert hazánknak.
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K ovács Józsefnek hívnak, 1987. november 21-én szü-
lettem. Zalaháshágyon éltem 2001 nyaráig, ekkor

költözött át a család Zalalövőre. Tavaly, június 23-án szen-
telődtem diakónussá a szombathelyi Székesegyházban,
idén pedig befejezem tanulmányaimat a Győri Hittudo-
mányi Főiskolán.

Lassan egy éve lesz, hogy megírtam a bemutatkozáso-
mat diakónussá szentelésem előtt. Akkor Szent Pál apostol
buzdítását tettem magamévá, amit a második korintusi le-
vélben találunk. „Akik élnek, ne önmaguknak éljenek, hanem
annak, aki értük meghalt és feltámadott” (2Kor 5,15). Ez az ige-
vers bérmálásom óta elkísért egészen a diakónussá szen-
telésemig. Mondanivalója ezután is fontos lesz papságom-
ban, hiszen állandó megvalósítást kíván. De ahogy azt
már jeleztem a tavalyi írásomban, egy új igevers vált ha-
sonló fontosságúvá életemben. Ez Lukács evangéliuma
ötödik fejezetének elején olvasható. Ezt a részt általában a
csodálatos halfogással vagy az első tanítványok meghívá-
sával kapcsolatban szokták emlegetni, sokan választanak
innen újmisés jelmondatot. Nekem azonban egészen más
mozzanat ragadta meg a figyelmemet: „De a Te szavadra
kivetem a hálót” (Lk 5,5).

Miért is? Körülnézve a világban azt látjuk, hogy a ke-
resztény múlttal rendelkező nemzetek rendre hátat fordíta-
nak örökségüknek és szégyellik azt. De nemcsak nagyban
gondolkodva látszik ez, hanem kilépve az utcára, a velünk
szembe jövő emberek esetében is. A legtöbbjük életét már
átitatta a liberális korszellem. Nem számít már se Isten, se
ember, se erkölcs, se józanság. Azt hirdetik, élj a mának és
ne engedd, hogy bármilyen tekintély megszabja, mit tegyél.
Az Egyházat rengeteg támadás éri, mert nem hajlandó ha-
ladni ezzel a korszellemmel. Sokszor elkeseredhetnénk en-
nek láttán, hisz látjuk, mennyit kell küzdenie a pápának, a
püspököknek, a papoknak és a híveknek egyaránt. Mikor
elcsendesedünk és megértjük, hogy mindezt a magunk
erejéből úgysem tudjuk megoldani, meghalljuk Urunk bá-
torító szavát: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfo-
gásra!” (Lk 5,4) Ekkor még egyszer átvillan elménken, hogy
eddig sem jártunk sikerrel, azonban újra és újra bizalom-
mal kell lennünk iránta, hogy mindezek ellenére, szavára
ismét kivetem a hálót. Ezzel a lelkesedéssel kívánok pappá
szentelődni, és várom első lelkipásztori állomáshelyemet.

„De a Te szavadra kivetem a hálót” (Lk 5,5)

Június 22-én, szombaton, délelőtt 10 órakor dr. Veres András me-
gyéspüspök egy áldozópapot és két diakónust fog szentelni egy-
házmegyénk szolgálatára a Székesegyházban. A következőkben a
szentelendőkkel ismerkedhetnek meg. Hagyományosan ilyenkor
köszöntjük a papszentelésük jubileumát ünneplő atyákat is. Az idei
évben Róka Márton nyugalmazott plébános vasmisés, Rilli László
nyugalmazott plébános aranymisés, Végi Csaba szécsiszigeti plé-
bános pedig ezüstmisés. Isten bőséges áldása kísérje szolgálatukat!

Róka Márton vasmisés atya Rili László aranymisés atya

Végi Csaba ezüstmisés, szécsiszigeti plébános
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N agy Tamás vagyok, 1986. március 3-án születtem
Celldömölkön. Érettségi után Győrbe jelentkeztem

a Széchenyi István Egyetemre, de tanulmányaimat másfél
év után abba kellet hagynom. Így kerültem Szombathely-
re, a Győri Hittudományi Főiskola kihelyezett tagozatára,
ahonnan két év eltöltése után meghallottam az Úr hívását.
Így adtam be jelentkezésemet 2008-ban főpásztoromnak,
aki az idei évben diakónussá szentel.

Akolitusavatás előtt néhány héttel kezembe vettem a
Szentírást, és kutakodtam, mit ír a szent könyv a szolgá-
latról. Ekkor találtam rá a fenti idézetre, amely nagyon
megragadta gondolataimat.

A hivatás Isten ajándéka. Neki köszönhetjük, hogy a pap-
ság útján elindított bennünket. Saját hivatásom útján is
mindig érezhetem, hogy ő velem van és vezeti mindennap-
jaimat. Már kisgyermekkorom óta közel állt hozzám a hit,
a vallás, a templom. Szerettem szentmisére járni, a plébá-
nos és a káplán példaképek voltak számomra. Amikor el-
jutottam hitemben arra a szintre, hogy tudatosan megfogal-
mazzam hitemet, hitvallásomat, arra ébredtem rá, hogy
Isten egy magasztosabb hivatásra akar meghívni. Ekkor
született meg bennem a papi hivatás gondolata, aminek
eredményeképpen most a szerpapszentelésre készülök.

A hivatás minden ember életében meghatározó, hiszen
nem mindegy, hogy mi mellett kötelezzük el magunkat
egy egész életre. Ezért a döntés, amit meghozunk, alapos
és átgondolt kell, hogy legyen. A döntés a civil életben is
fontos, de a papságra készülőknek még inkább. A papi hi-
vatás elköteleződés a világ zűrzavarában Jézus Krisztus
mellett, aki meghív, és aki a szent rendben részesít minket.
Jézusra mondunk igent, amikor a szentelő püspök kérdé-
seire válaszolva kinyilvánítjuk, hogy diakónusok, papok
akarunk lenni. Ez az a szolgálat, amire Péter apostol is utal
levelében. Amit Istentől kapunk, az csak jó lehet és a ja-
vunkat szolgálja. Meg kell ismernünk, mi az Isten akarata,
mert az ember csak arról tud tanúságot tenni, amit megis-
mer, és csak olyan mértékben, amennyire megismerte. A
papnak ugyanis hivatása, hogy életével tegyen tanúságot
Krisztusról. Ehhez van szükségünk arra az erőre, amit Is-
tentől kapunk a szentelés által, hogy hiteles tanúi legyünk
Mesterünknek. Ehhez kérem a mindenható Isten áldását
és az olvasók imáját!

„Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, 
amit Istentől kapott!” (1Pét 4,11)

P ete Polgár Máténak hívnak. 1988. szeptember 21-én
születtem Körmenden. Általános és középiskolai ta-

nulmányaimat szülővárosomban végeztem, ebből a szép
Rába-parti kisvárosból hívott el az Úr szolgájának. Jelmon-
datomat Szent Pál apostoltól kölcsönöztem: „Karoljátok fel
tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten di-
csőségére!” (Róm 15,7) Az apostol ebben a szentírási mon-
datban páratlanul összefoglalja a keresztény ember külde-
tését. Krisztus példáját követve kell segítenünk, felkarol-
nunk egymást a hitben.

A felelősségteljes diakónusi szolgálatra készülök. A dia-
kónus legfőbb feladata, ami Krisztus Egyházának ma is
első számú küldetése: az igehirdetés. Izajás próféta ír így:
„Az Úristen megadta nekem a tanítványok nyelvét, hogy támo-
gatni tudjam szóval a megfáradtakat” (Iz 50,4). Ma a körülöt-
tünk lévők valóban megfáradtak, és éhezik az igazságot.
Az evangéliumból tudjuk, hogy az igazság az, ami sza-
baddá tesz minket (vö. Jn 8,32). Amire a ma emberének is
igazán szüksége van, az Isten Igéje, mely támaszt, erőt és
bátorítást tud adni a mindennapi küzdelmekhez. Mégsem
ismerik fel a valódi szükségletet, a valódi „hiánycikket”. 

Az ószövetségi Szentírásban olvashatjuk, mikor Sámuel
próféta keresi, hogy ki lehetne Saul király méltó utódja, így
szól hozzá az Úr: „Az ember ugyanis azt nézi, ami látszik, az
Úr azonban a szívet tekinti” (1Sám 16,7). Ez a történet hűen
példázza, hogy mi, emberek túlságosan is felszínesen gon-
dolkodunk, ez eredményezi körülöttünk napjaink lelki
szárazságát. Tartalmatlanná, felszínessé válik az ember, ha
nem a hit szerint gondolkodik, ha nem kér imáiban segít-
séget, tanácsot Teremtőjétől. „Boldog nemzet, melynek Istene
az Úr” (Zsolt 32,12), olvassuk a zsoltárt. Küldetésünk célja,
hogy a tekinteteket ismét az Úrra irányítsuk, és így boldog
nemzet lakhassa a hazát.

Pál apostol így buzdítja az ifjú Timóteus püspököt:
„Senki meg ne vessen téged ifjú korod miatt, de légy is példaképe
a híveknek beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben, tiszta-
ságban” (1Tim 4,12). Kérjük, imádkozzanak értünk, hogy
ifjú korunk ellenére jó példával járhassunk elöl! Hiteles ta-
núságtevői legyünk a Testté lett igazságnak, Krisztusnak.
A szolgálatunk által pedig egyre többen erősödjenek meg
a hitben. Adja meg nekünk az Úr, hogy valóban boldog és
erős nemzet éljen e földön, melynek Istene az Úr.

„Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt 
benneteket Isten dicsőségére!” (Róm 15,7)
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▲A Kemenesaljai Esperesi Kerület papsága május 15-én tar-
totta tavaszi koronaülését a Szent Miklós Plébánián. A szent-
mise után Balasi István plébános előadását hallgatták meg
az atyák. [Kirner A. Zoltán]

▼ Boldog Salkaházi Sára emléknapját és a Szociális Testvé-
rek Társasága 90 éves jubileumát ünnepelték a szombathelyi
szociális testvérek május 8-án, és kérték Sára testvér közben-
járását. [Gaál Veronika]

▲ Szabó Alajos, a település nyugalmazott plébánosa és Vár-
helyi Tamás plébános május 6-án szentmisét mutatott be a
felsőcsatári szőlőhegyi kápolnában, majd megáldották a sző-
lőültetvényeket. [Fodor László]

▼ Május első vasárnapján Őriszentpéteren, Bajánsenyén és
Kondorfán Varga Ottó esperesplébános felkészítésével a
gyermekek egy szál virággal és versekkel köszöntötték az
édesanyákat. [Fehér Józsefné]

Koronaülés Celldömölkön Keresztjáró napok Felsőcsatáron

A szociális testvérek ünnepe Édesanyák köszöntése az Őrségben
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Életképek • Programajánló

A szombathelyi főplébánián januárban alakult meg a KALÁSZ csoport.
A csoport tagjai május 12-én Pannonhalmára zarándokoltak, hogy
megismerkedjenek a helyi KALÁSZ csoportok életével. [Kiss Andrea]

Zarándoklat Pannonhalmára

A Brenner iskola diákjainak elsőáldozása

A nap szentmisével kezdődött, majd azt követően a szülőknek bemu-
tatkozott a répcelaki plébánia családközössége, a gyerekeket akadály-
versenyek és játékos programok várták a nap során. [Hegyi Sándor]

Családi majális Répcelakon

Máriaremetén jártunk

K örülbelül kétezer zarándok érkezett az egy-
házmegye különböző településeiről Buda-

pest-Máriaremetére dr. Veres András megyéspüspök
vezetésével május 1-jén, hogy együtt köszöntsék a
remetei Szűzanyát. 

A hit és a szeretet gyümölcse az öröm – hangsú-
lyozta szentbeszédében a főpásztor. A nap során ko-
szorút helyeztek el Werner Alajos atya sírjánál, hi-
szen idén emlékezünk meg nagy egyházzenészünk
halálának harmincötödik évfordulójáról. A szent
életű lelkipásztor nevét viselő énekkar nemcsak a
szentmise és a délutáni litánia alatt működött közre,
hanem a sírnál is két lélekemelő éneket adott elő.
Lehetőség nyílt beszélgetésre, elmélkedésre, a sza-
badtéri oltárnál Kovács József diakónus vezetésével
szentségimádáson vehettünk részt, a templomban
pedig keresztutat járhattunk, melynek elmélkedései
a Hit Évéhez kapcsolódtak. Imádságos napunkat a
májusi litániával zártuk. 

A jövő évi egyházmegyei zarándoklat helyszínéül
a Zala megyei Pusztacsatárt jelölte ki a főpásztor. 

[Csuti-Mátyás Zsófia]

Programajánló
június 16. (vasárnap) 10 óra Bérmálás (Ivánc, Szent Mik-
lós-templom); 15 óra Bérmálás (Egyházasrádóc, Szent
András apostol templom) • június 21. (péntek) 20 óra

Szentségimádás a pap- és diakónusszentelés előestéjén
(Szombathely, Székesegyház) • június 22. (szombat) 10

óra Pap- és diakónusszentelés (Szombathely, Székesegy-
ház); Gyalogos zarándoklat a Brenner-kápolnától Maria
Bildbe • június 23. (vasárnap) 10 óra Bérmálás (Kőszeg,
Jézus Szíve templom); 16 óra Kovács József atya újmiséje
(Zalalövő, Szent László király templom) • június 24–27.

(hétfő–csütörtök) Papi lelkigyakorlat (Kőszeg) • június

29. (szombat) 10 óra Jubiláns házasok találkozója (Szom-
bathely, Székesegyház); 18 óra Mindszenty engesztelő
imanap (Csehimindszent, Mindenszentek-templom); 18

óra Kovács József atya újmiséje (Szentgotthárd-Zsida, Jó
Pásztor kápolna) • július 1–4. (hétfő–csütörtök) 10 óra Az
egyházmegye hitoktatóinak lelkigyakorlata (Szombathely,
Martineum Felnőttképző Akadémia) • július 5–7. (pén-

tek–vasárnap) 18 óra Egyházi munkatársak lelkigyakor-
lata (Szombathely, Martineum Felnőttképző Akadémia) •
július 6. (szombat) 24 órás szentségimádás (Szombathely,
Batthyány-templom – Olad) • július 13. (szombat) 19 óra

Szentmise a Brenner-kápolnában (Szentgotthárd-Zsida, Jó
Pásztor kápolna)

A gyerekek május 10-én elvégezték szentgyónásukat, majd másnap
Császár István, Huszár Balázs és Schauermann János atya mutatta be
a szentmisét, amelyben szentáldozáshoz járultak. [Virágné Geiszler Éva]
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Felsőoktatás
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A Hit Éve

T alán sokunknak nehezen érthető,
hogy ki is pontosan a Szentlélek.

Nagyon megörültem Ferenc pápa
Szentlélekről szóló gondolatának, aki
végtelen egyszerűséggel válaszolta
meg a kérdést május 13-i homíliájában:
„Ma is sok keresztény van, aki nem tudja,
hogy ki a Szentlélek. Néha halljuk, hogy
egyesek így gondolkoznak: Jól megvagyok
az Atyával és a Fiúval, mert az Atyához
imádkozom a Miatyánkban, amikor áldo-
zom, akkor a Fiúval találkozok, de nem
tudok mit kezdeni a Szentlélekkel. Vagy ezt
mondják: A Szentlélek az a galamb, aki hét
ajándékot hoz nekünk. Szegény Szentlélek
így mindig az utolsó helyen áll és nem ta-
lálja meg helyét az életünkben.

Ezzel szemben a Szentlélek a bennünk
aktívan cselekvő Isten, aki felébreszti emlé-
kezetünket. Jézus maga magyarázza el pün-
kösd előtt az apostoloknak: Isten elküldi
majd a Szentlelket Jézus nevében, aki
eszükbe juttatja majd mindazt, amit a
Mestertől hallottak.”

Az első pünkösd eseményében ér-
hetjük tetten a Szentlélek működését,
és éppen ezért az apostolok által felfo-
gott Szentlélek-kép segít minket köze-
lebb a Szentháromság harmadik isteni
személyéhez.

Egyrészt a Szentlélek emlékeztet, se-
gít értelmezni Isten velünk történő ka-
landjait. Másrészt a Szentlélek bátorít

is. A „hallgató egyház” ugyanis pün-
kösdkor tettekre váltott. Az Igazság
mozgásba jött, az elmélet életté vált, a
húsvéti hír terjedni kezdett, megtört a
félelem, felpattantak a zárak, megnyíl-
tak a szájak és a szívek. A világtörténe-
lem legdöbbenetesebb néhány napja
az a vákuum, ami az első húsvét és az
első pünkösd közt tátongott. Jézus már
elment, a Lélek meg még nem érkezett
el. Hiába terjedt a feltámadás örömhíre
húsvét hajnalán, az egyház még moz-
dulatlan volt. Az apostolok féltek és
zárt ajtók mögött hallgattak. Pünkösd-
ig tiltott volt a misszió, hiszen a Lélek
tette a leckét érthetővé és a vallást él-
hetővé. A mi félelmeinket is eloszlatja
a mi életünkben is munkálkodó Szent-
lélek. Előbb a Lelket kellett befogad-
niuk az apostoloknak és csak ezután
lehetett útra kelniük és tanúskodniuk
Isten szeretetéről. Ez velünk is ponto-
san így van.

A bátorítás mellett a Szentlélek lesz
a vigasztalónk. Az első pünkösd min-
denekelőtt vigasztaló, felrázó, frissítő,
beteljesítő és emlékeztető isteni köze-
ledés volt a tizenegy számára olyany-
nyira, hogy rögtön hirdették a bűn és
a halál legyőzőjét, Jézus Krisztust, aki-
nek a követésében áll a keresztény élet
lényege: úgy élni, gondolkodni és sze-
retni, amint ő. Isten gyengéd vigaszta-

lására rászoruló emberként bátran szó-
lítsuk és hívjuk Isten Szentlelkét, hogy
tegye teljessé a jót és törje össze a félel-
meinket.

A vigasztaló, bátorító és emlékeztető
Lélek missziót bíz ránk. A küldetés
mindannyiunkké. Így int bennünket
Szent Péter: „Mindenkor legyetek készen
arra, hogy válaszolni tudjatok mindenki-
nek, aki a bennetek lévő reménység okát
kérdezi tőletek. De ezt szelídséggel és féle-
lemmel, jó lelkiismerettel tegyétek.” (1Pét
3,15)

Az első pünkösd élménye benne rej-
tőzik minden hitvallásban, hiszek
Szentlélekben! Ez a hit ráhagyatkozás-
ra hív, feltétlen Isten iránti bizalomra.
Ma sem kerüli el a Lélek befogadóit,
akik átélik most is az Isten személyre
szabott és néven szólító szeretetét,
amivel hozzánk közelít. Akit ez az él-
mény megérint, az szükségszerűen ki-
lép az önzéséből, a múltjából, és útra kel
a másik ember felé.

Aki Szentlélekből mindeddig sem-
mit sem észlelt még, az sincsen elvesz-
ve. Azért bontakozik a történelem, és
benne személyes sorsunk, hogy meg-
halljuk az üzenetét, most éppen mi is
engedjük, hogy bátorítsa, vigasztalja,
megújítsa, felfrissítse, beteljesítse egye-
di és megismételhetetlen életünket Is-
ten közeledése.           [Dr. Németh Norbert]

„Hiszek Szentlélekben..., a bennünk cselekvő Istenben...”
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T öbb mint 15 évszázad telt el azó-
ta, hogy Gallia nagy szentje utol-

jára elhagyta szülővárosát, hátrahagy-
va idős szüleit, kereszténnyé lett édes-
anyját és a továbbra is a római istenek-
nek hódoló édesapját, a kiszolgált kato-
natisztet. 

Éppen száz esztendeje, 1913. június
13-án, pénteken este, a menetrend sze-
rint 18 óra 44 perckor érkező – ám ekkor
kissé késve befutó – bécsi vonattal ér-
kezett meg Szent Márton Savaria utó-
dába, a mai Szombathelyre. Bár egykori
fizikai valójának csak egy töredéke tért
most haza, mégis jóval többen örültek
jövetelének, mint annak idején, amikor
legfeljebb csak családja várta. Egykor
gyalogosan, a Borostyánkő úton ban-
dukolva, fáradtan ért be a városba,
most csontjainak egy piciny darabkáját
fényes küldöttség hozta haza Tours-ból.
Ezúttal már egy vaspályán futó, füstöt
és gőzt eregető acélszekér vontatta ko-
csiban kényelmesen utazhatott. 

Mostani jövetele ünnep volt, hiszen
a város már hónapok óta lázasan ké-
szült fogadására, külsőségekben és lé-
lekben egyaránt. A pályaudvar peron-
ján és az állomás termeiben ezrek gyűl-
tek össze köszöntésére. Még a megyés
főpásztor is elküldte követségét foga-
dására. 

Bizony más volt ez a püspök, mint az
az Arius hitén lévő főpap, aki annak
idején Krisztusról vallott nézeteik fel-
oldhatatlan különbsége miatt kivesz-
szőztette őt a városból. A hívek mostani
főpásztora – zabolai Mikes János gróf –
ez alkalomra irodaigazgatóját, dr. Boda
János címzetes kanonokot küldte ki üd-
vözlésére. Ő meleg szavakkal fogadta
Mártont és az egyházmegye küldöttsé-
gét, dr. Tauber Sándor kanonokot és
Rogács Ferenc püspöki titkárt. Előbbi
egy ezüst szekrénykében, a kezében
hozta Tours püspökének ereklyéjét. 

A beszéd elhangzása után, harang-
zúgás közepette a követség és a foga-

dóbizottság kocsira szállt, és a Széll Kál-
mán úton, majd tovább a Nádasdy Fe-
renc és a Szent Márton utcán elhaladva
a domonkosok templomához hajttatott.
Az útvonalon végig lelkendező embe-
rek álltak kalapjukat lengetve, a háztu-
lajdonosok pedig ez alkalomra feldíszí-
tették házaikat, ablakaikat pedig gyer-
tyákkal világították ki.

A Szentmárton városrészben álló
templom előtti teret eddigre már szin-
tén hatalmas tömeg lepte el. Az épület
bejáratánál az érkezőket Bakacs Lőrinc
perjellel az élükön a domonkos-rendi
atyák fogadták. A vendégek aztán kar-
inget öltve, orgonaharsogás és a temp-
lomi énekkar hálaadó ünnepi éneke kö-    
zepette bevonultak a templomba. Egye-
nesen a Szent Márton-kápolnába men-
tek, arra a helyre, ahol a kegyes legenda
szerint hajdan a szent szülőháza állt, és
ahol egykor Márton bölcsője ringott.
Legalábbis ezt örökíti meg a bejárat fe-
letti felirat, amely ekkoriban így szólt:

MozaikSzeMek a SzoMbathelyi Szent Márton-teMploM történetéből

Szent Márton újra hazalátogat
az ősi város új ereklyéje

Szent Márton püspök ereklyéit kísérő körmenet (1913. június 15.)
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„Hic natus est divus Martinus episcopus”.
A gyönyörűen díszített kis kápolna ol-
tárán püspöki jelvényekkel ékesített
művészi szarkofág várta már az erek-
lyét, ahová azt egy rövid hálaadó ima
után behelyezték és zárjait a biztonság
okáért lepecsételték. Ezt követően Tau-
ber Sándor rövid beszéd kíséretében
Bakacs Lőrinc házfőnök gondjaira bízta
a relikviát arra az időre, amíg azt a me-
gyés főpásztor hivatalosan át nem
veszi. Az ünnepi aktust erre az estére
felemelő litánia zárta.

A következő napon, 1913. június 14-
én, szombaton a hívek egész nap láto-
gathatták a Szent Márton-templomot,
amelynek kápolnájában az ott pihenő
ereklye előtt a Katholikus Sajtó-hölgy-
bizottság tagjai szerveztek állandó tisz-
telgő őrséget. 

A nagy eseményre szervezett három-
napos triduum részeként délelőtt 9 óra-
kor énekes szentmisét mutattak be,
amelyen a templom műkedvelő női
énekkara Bibl József Szent Hedvig mi-
séjét adta elő, zenekari kísérettel. Délu-
tán fél 6 órakor elimádkozták a rózsa-
füzért, utána pedig Bakacs Lőrinc perjel
tartott szentbeszédet. Végezetül zenés
litánia következett, amelyen a templom
kórusa énekelt. 

A nap zárásaként este fél 9-től Szom-
bathely összes templomában fél órán
keresztül zúgtak a harangok Szent
Márton tiszteletére, előjeleként a más-
napi nagy ünnepnek. 

1913. június 15-én vasárnap reggel
már nagy volt a készülődés a templom
körül. Különféle zászlók alatt gyüle-
keztek a helyi és a távolabbról idesereg-
lett emberek a körmenetre, amire
természetesen a rendőrség tagjai és a
helyőrség katonái is kivonultak. 

Amikor fél tízkor megszólaltak a do-
monkosok templomának harangjai,
megérkezett Mikes János püspök né-
gyes fogatú hintóján. A templomkapu-
ban az összegyűlt papság fogadta fő-
pásztorát, és nagy pompával együtt vo-
nultak be a főoltárhoz. A püspök her-

melines bíborpalástjának uszályát a
templom kegyúri családjának két ap-
ródnak öltözött ifjú tagja, Erdődy Pali
és Feri grófok emelték. 

A püspök rövid ima után egyházi ru-
hát öltött, mialatt a szerzetesek a díszes
szarkofágot előhozták a kápolnából.
Ekkor Tauber Sándor kivette belőle az
ereklyét rejtő dobozt és egy beszéd ke-
retében átadta az egyházmegye fejének.
„Szent Márton atyánk drága ereklyéje 15

század után dicső sírhelyéről bölcsőjéhez

visszatért.” – mondotta.
Miután válasz keretében Mikes püs-

pök átvette a kincset, Rogács Ferenc fel-
olvasta a tours-i püspök hitelességet
igazoló oklevelét. Ezt követően a fő-
pásztor, Horváth István nagyprépost,
Herbst Géza alispán és Brenner Tóbiás
polgármester megvizsgálták az ereklye
pecsétjének épségét és meggyőződtek
annak hitelességéről. Erről ott helyben
latin és magyar nyelven jegyzőkönyvet
vettek fel, amelyet aláírásukkal és pe-
csétjükkel hitelesítettek. Az ereklyét
visszahelyezték a szarkofágba, amelyet
azután díszruhás huszárok a kint álló
négy fekete paripa által vont díszhin-
tóra emeltek.

„Felzúgtak a harangok, megharsant az

ulánusok ezredkürtösének trombitája és

megindult a menet, amelynél szebbet, hatal-

masabbat nem láttak Szombathely utcái.”

– fogalmazott a Szombathelyi Ujság
cikkírója a fényes ünnepségről, amelyen
ötvenezer ember vett részt, majd így
folytatta: „Szombathely városa úgy fogadja

sz. Mártont, mint legelső díszpolgárát, aki

korszakot alkotó tevékenységével az egész

emberiséget hálára kötelezi, szülőföldjére

pedig örök dicsőséget áraszt.”

E naptól fogva a város védőszentjének
egy piciny része ismét itthon, a székes-
egyház Szent Márton oltárán álló cso-
dálatos hermában lakik, amelyet Tóth
István szobrászművész erre az alkalom-
ra készített. Innen őrködik szeretett szü-
lővárosa és a neki szentelt egyházme-
gye minden lakója felett.

[kiss Gábor]

Szent Márton élete

Márton lelkisége

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.

M ár ideje befejeznem könyve-
met és lezárnom beszéde-

met, nem mintha nem lenne még
mondanivalóm Mártonról, hanem
mert mint a művük befejezését már
hanyagul végző költők a feladat terhe
alatt összeroskadok. Tetteit ugyanis
valamennyire szavakkal is ki lehet
fejezni, de őszintén szólva benső éle-
tét, mindennapi viselkedését és min-
dig az égre tekintő lelkületét soha,
semmiféle beszéd nem fogja tudni
kifejezni. 

Milyen kitartás és helyes mérték-
tartás volt az önmegtagadásban és a
böjtökben, milyen erő a virrasztá-
sokban és az imádságokban, amelye-
ket éjjel és nappal egyaránt gyakorolt!
Nem hagyott egy üres órát sem, ame-
lyet Isten szolgálatával ki ne töltött
volna, mert semmi pihenést vagy
más elfoglaltságot nem engedett meg
magának, még az ételre és az alvásra
sem gondolt, csak amennyire a ter-
mészet rákényszerítette. Megvallom
őszintén, hogy még ha mint mond-
ják, maga Homérosz jönne elő az al-
világból, ő se tudná kifejezni Márton
nagyságát, mert annyira nagyobb
volt benne minden, hogy az szavak-
kal le nem írható. Soha nem múlt el
olyan óra, se olyan perc, amelyet ne
szentelt volna az imádságnak és ne
töltött volna szent olvasmánnyal, de
még az olvasás vagy más tennivaló
közben sem hagyott fel az imádság-
gal. Mint ahogy a kovácsoknak az a
szokásuk, hogy munka közben az
üllővasra mintegy pihenésképpen is
ráütnek, úgy Márton még akkor is
mindig imádkozott, ha látszólag mást
csinált.
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Ki volt Csempesz János? Mit kell tud-

nunk az ereklye hazahozataláról, illetve

a „Szent Márton ereklyéinek hazahoza-

tala” című műről?

Csempesz János pap és újságíró is volt
egy személyben. A 20. század elején a
szombathelyi Székesegyház sekrestye-
igazgatói feladatait látta el. Emellett
rendszeresen tudósított egyházi esemé-
nyekről. Főszerkesztője volt az egyház-
megye lapjainak, a Szombathelyi Újság-
nak, valamint a Szombathelyi Kis Újság-
nak. Beszámolt a Szent Márton ünnep-
ségek előkészületeiről és az ereklye ha-
zahozataláról. Ő maga is tagja volt an-
nak a küldöttségnek, amely Toursba uta-
zott, hogy hazahozza a Savariában szü-
letett szent ereklyéjét. 

A kezdeményezés Mikes János püs-
pöktől indult, aki 1912-ben azzal a ké-
réssel fordult a toursi érsekhez, hogy
Szent Márton földi maradványaiból jut-
tassanak Szombathelynek, hogy a szent
testi valójában is jelen legyen szülőföld-
jén. A pozitív válasz megérkezése után
kezdődött el a szervező munka. Az
1900-as évek egyik legnagyobb városi
ünnepsége volt az ereklye fogadása, az
eseményt országos szinten is nagy ér-
deklődés övezte. Körülbelül harminc-,
negyvenezer hívő látogatott el Szom-
bathelyre. Ez több volt, mint a város ak-
kori lakossága. 

Csempesz János közvetlen közelből
látta az eseményeket. Ezt követően fo-
galmazódott meg benne a gondolat,
hogy le kellene mindent jegyezni, és el-
döntötte, hogy egy könyvecskét jelentet
meg: összefűzte korábbi írásait és ki-
egészítette azokat. 1913 novemberében
került a hívek kezébe a kiadvány, ame-
lyet kimondottan sok fotóval illusztrál-
tak. Ez a korabeli technikai viszonyok
között kuriózumnak számított.

Kinek az ötlete volt a könyvének új-

bóli kiadása? Hogyan zajlott az újbóli

kiadás munkafolyamata?

A könyv létezésére Pál Ferenc, egy-
házmegyei levéltáros hívta fel a figyel-
münket. Csempesz János írása ugyanis
annak idején nagyon alacsony példány-
számban jelent meg, így csak egy-két
kötet fennmaradásáról tudunk a mai na-
pig. Aigner Géza atya, aki véleményem
szerint a Szent Márton kultusz ápolásá-
nak legjelesebb alakja egyházmegyénk-
ben, felvetette, hogy a művet hozzáfér-
hetővé kellene tenni a szélesebb nagy-
közönség számára is. Ezután Feiszt
György levéltáros, a városunk gondo-
zásában megjelenő reprint könyvsoro-
zat szellemi atyja is az ügy mellé állt, és
együtt fordultak a város Kulturális Bi-
zottságához. Az önkormányzat pedig
támogatta az újranyomás költségeit. Ek-
kor kértek fel, hogy írjak bevezetőt a
kötet elé, és a rövid tanulmányba to-
vábbi, a könyvben eredetileg nem sze-
replő képek is bekerültek. Külön öröm
számunkra, hogy a kiadvány a jubile-
umi évben jelenik meg.

Mikor került kapcsolatba Szent Már-

ton életével? Mikor kezdte foglalkoz-

tatni az ő élete?

Nem vagyok Szent Márton életének
kutatója, szakértője. Az én esetemben
csupán arról van szó, hogy várostörté-
neti kutatásaim során foglalkoztam az
ereklye hazahozatalával és feldolgoz-
tam az ünnepségsorozat történetét. An-
nak pedig, hogy ez a téma különösen is
felkeltette az érdeklődésemet, egyszerű
a magyarázata. Több generáció óta a
szombathelyi Szent Márton Plébániá-
hoz kötődött és kötődik most is a csalá-
dom. Engem is ott kereszteltek, ott mi-
nistráltam. Márton élete számunkra

mindig fontos volt, de Aigner Géza atya
mellett még jobban belénk ivódott a
szent tisztelete. Aki ilyen közegben tar-
tózkodik, az előbb-utóbb akaratlanul is
„megfertőződik”, nem vonhatja ki ma-
gát a szent hatása alól.

Mit üzen Szent Márton alakja a Szom-

bathelyi Egyházmegye híveinek?

Kimeríthetetlenül gazdag Szent Már-
ton életútja, ezért nehéz a leglényege-
sebbet kiemelni. Aktív cselekvő szerete-
te irigylésre méltó és követendő. De
ugyanilyen fontos az is, hogy mindig
bátran megvallotta hitét. Elhagyta ka-
tonai hivatását, hogy a Jóistent válasz-
sza. A későbbi életében is megmaradt
ez a magatartás, a rendíthetetlen hit,
amelynek védelmében az eretnekekkel
is szembeszállt. Soha nem tántorította
el környezete gúnyolódása, meg nem
értése. A mai, gyakran vallásellenes kör-
nyezetben különösen is jó példa előt-
tünk Szent Márton életútja.

[H. Pezenhófer Brigitta]

Korabeli tudósítás az ereklye hazahozataláról
100 évvel ezelőtt, 1913. június 13-án este, a szombathelyi vasútállomáson több ezer ember várta azt a küldöttséget, amely a fran-
ciaországi Toursból Szombathelyre hozta Szent Márton ereklyecsontját. Csempesz János „Szent Márton ereklyéinek hazahozatala” című
1913-ban kiadott könyve most újra megjelenik, elérhető lesz a nagyközönség, a hívek számára. Többek közt erről is kérdeztem dr. Melega
Miklóst, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárának igazgatóhelyettesét, illetve főlevéltárosát.

Tours-i Szent Márton püspök hermája
a szombathelyi székesegyházban
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A LeLKiPáSzTor VáLASzoL

ima alatt kéz a kézben
Ausztriában találkoztam többször
azzal a szokással, hogy a szentmi-
sén, a Miatyánk imádkozása alatt a
hívek fogják egymás kezét. Ma már
ifjúsági katolikus programokon is
szokássá vált mindez, de amúgy
nem szorgalmazzák ezt az atyák a
szentmiséken. Ennek mi az oka? Le-
het ezt kezdeményezni? Szabályos? 

Ha a kérdést jogi szempontból néz-
zük, akkor azt kell mondanunk, hogy
a hívek Miatyánk imádkozása alatti
kéztartásáról a liturgikus rendelke-
zések nem beszélnek. Azt viszont
előírják, hogy a pap (és a vele együtt
szentmisét bemutató többi pap) a
Miatyánk alatt kitárva tartsa karjait.
Vagyis a pap számára előírt kéztar-
tás nem teszi lehetővé azt, hogy ő
mások kezét fogja az Úr imája alatt.
Új elem bevezetésére amúgy is csak
a Szentszéknek, illetve bizonyos ese-
tekben a püspöki konferenciának van
joga.

Liturgikus és teológiai szempont-
ból sem igazán lehet megindokolni
azt, ha az egész liturgikus közössé-
get kötelezik a kézfogásra. A kézfo-
gás mellett leggyakrabban azt az
érvet halljuk, hogy az a jelenlevők
egymás közötti közösségét fejezi ki.
Fontos azonban emlékeznünk arra,
hogy a közös imádkozás és éneklés
ennek már megtapasztalható jelét
adja. Emellett sokan kényelmetlen-
nek is érzik, ha idegenekkel kell ké-
zen fogva imádkozniuk. A kézen fog-
va imádkozott Miatyánk alatt ráadá-
sul úgy tűnik, hogy a közösség in-
kább saját magára figyel (mind lelki,
mind gyakorlati szempontból), s ez
éppen arról vonja el a figyelmet, ami
a liturgia igazi lényege, mégpedig
hogy elsősorban Istenre irányul, nem
pedig az ünneplő közösségre.

[Kürnyek róbert]

A chilei származású karmelita apá-
cát II. János Pál pápa avatta szent-

té Amerika evangelizálásának 500. évé-
ben, 1993 márciusában, Rómában.

Eredeti nevén Juanita sokgyermekes,
egyszerű családból származott. Az 1915-
ös esztendő fontos eseményeket hozott
az életében: kijelenti, hogy Jézus lefog-
lalta őt. Júliusban belép a Maestranza is-
kola kollégiumába, ahol bentlakós nö-
vendékként kezd tanulni. December 8-án
tisztasági fogadalmat tesz, amelyet min-
den évben megújít. 

Az 1916-ban végzett lelkigyakorlata
nagy hatással volt életmódjára: naponta
igényelte az elmélkedést, a lelkiismeret-
vizsgálatot és az alázat gyakorlását. 1917
januárjában pedig Avilai Szent Terézt ol-
vasva megerősödik elhatározásában,
hogy naponta imádkozik. Vonzza a kar-
melita hivatás.

1918-ban végleg elhagyja az internátust
azzal az elhatározással, hogy jellemes
marad, és nem hagyja magát sem az em-
beri megbecsülés által, sem az érzések
által irányíttatni, hanem csak az értelem
és a lelkiismeret szavára hallgat. Ez az
Isten akaratához és a lelkiismeret szavá-
hoz való szilárd engedelmesség bizto-
sítja számára leginkább az életszentség
gyakorlását élete minden pillanatában.

Teréz már egészen kiskorában találko-
zott a szenvedéssel, amelyet nem akart
eltaszítani magától, és nem akarta azt
csillapítani. Felismerte, hogy a valóság
fájdalmas oldalának elfogadásával Jézus
Krisztus útját járhatja.

„Az én életem két szóban foglalható össze:

szenvedni és szeretni. Itt van az én életem azó-

ta, hogy tudatomnál vagyok, hatéves korom-

tól vagy azt megelőzően. Szenvedtem, de a jó

Jézus megtanított engem csendesen szenved-

ni, és kiönteni neki az én szegény szívemet.”

Los Andes-i Szent Teréz nagyon hűsé-
ges volt Avilai Szent Teréz tanításához
abban is, hogy számára is az alázat eré-
nye volt minden más erény alapja. A
1917-es lelkigyakorlatán ezeket a gondo-
latokat jegyzi be a naplójába.

„Alázat nélkül a többi erény csak képmuta-

tás. Nélküle az Istentől kapott kegyelmek csak

kár és romok. Az alázat gondoskodik arról,

hogy kialakuljon bennünk Krisztus hasonla-

tossága, a lélek békéje, a szentség, és az Is-

tennel való bensőséges egyesülés.”

Luis, Teréznek az az öccse, akihez lélek-
ben talán a legközelebb állt és akit Lucho-
nak nevezett. Egyik levelében arra hívja,
hogy bár egymástól távol élnek, imád-
kozzanak együtt.

„Azt mondod nekem, hogy én biztosította-

lak a leveleimben, hogy mindig, mint nővé-

red szeretlek téged. Most kételkedsz ebben

egy pillanatra? Talán nem tudod, hogy az én

szívemben tökéletesedik az Isten szeretete, és

minél tökéletesebb, annál nagyobb a szere-

tet? Így tehát ne kételkedj abban, hogy én

minden pillanatban érted könyörgök, és az

imádság a szeretetnek egy éneke. Lucho,

imádkozzál! Gondolj nyugodtan arra, hogy

ki Isten és ki vagy te, és hogy mit kell tenned.

Az iskola után sétálj el egy templomba, ahol

a magányos Jézus beszél a szívedhez miszti-

kus csöndben. Egyesülj velem! Öt órakor

imádságban leszek. Kísérjük az elhagyott Is-

tent, és kérjük őt, hogy adja nekünk szent

szeretetét.”                         [Salamon Viktória]

Jézusról nevezett Los Andes-i Szent Teréz

Los Andes-i Szent Teréz (1900–1920)
az első chilei szent
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A Lélek ott fúj, ahol akar. Nincs te-
kintettel sem a korra, sem társa-

dalmi helyzetre, sem nemre. Joel prófé-
ta szavai világosak: „Mindezek után ki-

árasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok

és leányaitok jövendölni fognak, véneitek

álmokat álmodnak. Sőt még a szolgákra és

szolgálókra is kiárasztom lelkemet azokban

a napokban” (Jo 3,1-2). 

Az Ószövetségben

Az Egyiptomból való kivonulás után
Mirjam, Mária prófétaasszony, Mózes
és Áron nővére egy politikai liturgiát
vezényel. Kezébe vette a dobot, s az
asszonyok dobbal, táncot lejtve mind
utána mentek. Mirjam így énekelt előt-
tük: „Magasztaljátok az Urat, mert dicső-

ség övezi, a lovat és a lovast a tengerbe

vetette” (Kiv 15,21).

Mirjam szerepel még a pusztában az
Ígéret Földje felé vezető úton. Kétségbe
vonja Mózes tekintélyét: „Vajon csak

Mózessel beszélt az Úr?” E szavak után
Mirjamot, mint a hó, ellepte a lepra.
Mózes közbenjárásra azonban meggyó-
gyult (Szám 12,1-15).

A Bírák könyvében szerepel Debora
prófétaasszony. Kr. e. 1100 körül, ami-
kor az izraeliták szervezkednek Kána-
ánban, egy kánaáni király fenyegeti
őket. Debora összegyűjt tízezer embert
a Tábor hegyén és harcba bocsátkozik
a kánaáni szekerekkel a síkságon. Egy
gondviselésszerű zivatar használhatat-
lanná tette a szekereket és ez járult hoz-
zá a győzelemhez. Gondolhatunk az
egyiptomiak szekereire a kivonulás al-
kalmával. Debora úgy jelenik meg,
mint új Mózes (Bir 4,4-6;5,7).

A Biblia egy alkalommal nevezi a
próféta feleségét prófétaasszonynak (Iz
8,1-4). Izajás feleségéről van szó. Kr. e.
740-700 közötti időben szerepel Jeru-
zsálemben, amikor az asszír hadjárat
ránehezedik a régióra. Nem lehet tudni,
hogy Izajás felesége jövendölt-e. Vi-
szont két fiának neve a reményt és a
pusztulást idézik (Sear Jasub: egy ma-
radék visszatér; Macher salal haz baz:
rabolj gyorsan, pusztíts hamar), emlé-
keztetik mindennap arra a világra,
amely férje számára a mindennapi éle-
tet és a benne való küzdelmet jelentette.

Kr. e. 622-ben a jeruzsálemi templom
felújítása során a munkások megtalál-
ták a törvénykönyvét. Jozija király kéri,
hogy kérdezzék meg az Urat. Küldött-
ség megy Hulda prófétaasszonyhoz,
aki a templom és a palota ruhái őrének,
Sallumnak volt a felesége. Ő az egyet-
len prófétaasszony, aki jövendölést
mond: romlást az országnak és békés
halált a királynak (2Kir 22,11-20).

Kr. e. 445–433 között, egy századdal
a fogságból való visszatérés után, Nehe-
miás kormányzót azzal a feladattal
bízza meg a perzsa király, hogy építse

újjá Jeruzsálem falait. Feladatát 52 nap
alatt végzi el. Ezután imádsággal for-
dul Istenhez és azt kéri, hogy emlékez-
zen meg azokról, akik ellenálltak a fel-
újításnak, köztük van egy prófétaasz-
szony, Noadja is (Neh 2,12-4,17;6,14).

Az Újszövetségben

Kr. u. 80 körül Lukács említést tesz
Anna prófétaasszonyról. Idős, özvegy,
a templomban van, ott imádkozik és
böjtöl. Éppen akkor jön a templomba,
amikor a gyermek Jézust szülei bemu-
tatják az Úrnak. Anna dicsőíti Istent és
beszél róla mindenkinek, aki csak várta
Jeruzsálem megváltását (Lk 2,36-38).

Az Apostolok cselekedeteiben Lukács
a pünkösdi eseménynél emlékeztet
Joel jövendölésére: „Még szolgáimra és

szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezek-

ben a napokban és prófétálni fognak”

(ApCsel 2,17-19). Később konkrét pél-
dát is hoz: „Fülöpnek volt négy prófétáló

tehetséggel megáldott leánya”. Azt vi-
szont nem tudjuk, hogy mit mondtak
(ApCsel 21,9). 

A Jelenések könyvének szerzője
Jezabel ellen beszél, aki prófétaasz-
szonynak tetteti magát, és elcsábítja a
híveket (Jel 2,18-29).

És ma?

A Bibliában a próféta szó 485 alka-
lommal fordul elő, a prófétaasszony
nyolcszor. Távol sem egyenlő arány-
ban vannak. De a kapu nyitva van. Ma
az egyenlőség egyre inkább megvan a
világban és a vallásokban. Akik a Bib-
liát Isten szavaként fogadják el, ennek
a kapunak a küszöbe nyitva van há-
romezer év óta.                 [Dr. Gyürki László]

„Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak…”
9. rész – A nőpróféták
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.

Debora prófétaasszony
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A vallásos irodalmat kereső olva-
sónak nem az elsők között jut

eszébe Juhász Ferenc. Nagy tehetségű,
a hetvenes évek közepén Nobel-díjra
felterjesztett kortárs költőnk amúgy
sem könnyű olvasmány. A 85 éves bia-
torbágyi születésű mester egy népies
gyökerű költészettől indulva az ötve-
nes évek második felére találja meg azt
a látásmódot, amely máig is sajátja, s
amelyet sem a neoavantgardba, sem a
posztmodernbe nem lehet megnyugta-
tóan besorolni. Minthogy a rá jellemző
nagyon hosszú versekben gyakran a
világ keletkezését, működésének haj-
tóerejét keresi, ha nem is hagyományo-
san, szókimondóan, de jelen van egy
istenképzet, melynek pontosabb kör-
vonalazására kérte egy nyilvános be-
szélgetés során Kránicz Gábor a buda-
pesti Szabad az Á klubban. Az estről
szóló beszámolóból idézünk:

A szövegekben lévő istenképzet gyökeré-

ről és funkciójáról tudakozódott kérdésében

Kránicz Gábor. Boldog ember volnék, ha

tudnék erre válaszolni – így a rövid válasz,

mégis megpróbált felelni, egy három évvel

ezelőtti történettel, amikor díszvendége

volt Magyarország a Frankfurti Könyvvá-

sárnak, ahol néhány idősebb író közremű-

ködésével rendeztek estet. Ott azt találta

mondani, hogy az irodalomnak nincsen cél-

ja, csak értelme van. Mint ahogy a világ-

egyetemnek sincsen célja, de értelme van.

Az az értelme, hogy van, hogy él, hogy éle-

tet teremt, hogy ragyog, elpusztul, meghal,

újjászületik, teremtődik. Tehát az egész go-

molygó fergeteges folyamat létezése az ér-

telme. Mint ahogy az irodalomnak is ez az

értelme. Ezen belül folyamatosan van az

emberben egy isten utáni vágy és kíváncsi-

ság. Nem csak Einsteinben volt, hanem má-

sokban is és nem csak a misztikus írókban,

filozófusokban, teológusokban, szentekben

és gyötrődő emberekben. Egészen profán

megfogalmazásban: van-e Isten vagy nincs.

Az ember szívében viszont él a gyerekkor

hagyatéka. „Én egy katolikus családba szü-

lettem”, folytatta, „a szüleim katolikusok

voltak, de nem voltak templomjárók. Azon-

ban anyám ahhoz ragaszkodott, hogy az

öcsémmel együtt – sajnos meghalt már, a

történész Juhász Gyula volt az én öcsém, –

szombaton menjünk gyónni, vasárnap a

reggeli kismisére áldozni, és minden szent

ünnepen vegyünk részt. Van-e szebb, mint

az Úr napja vagy a búzaszentelés? Nyil-

ván ezek az emberbe, mint ikrás mézbe az

ikra lerakódtak és megmaradtak és ezt a

fajta kíváncsiságot táplálták. Ez volt egy

olyan anyag, mint a mécs parafagyűrűje

alatt az olaj.

Különösen szépek az utolsó monda-
tok költőhöz méltó hasonlataikkal. Ha
már lírikusról van szó, ne csak prózá-
ban idézzük Juhász Ferenc gondola-
tait, álljon itt egy tőle szokatlanul rövid
költemény, cikkünk címadó verse:

Akinek szívére ráfújt az Isten

Jaj, az Isten ráfújt a szívemre!
Aranyat fújt az Isten a szívemre!
Füstöt, aranyport, kövér ködöt.
Gödreibe tűkását köpött.

S így virágzok én az Őshalálban,
így virágzunk Egymás Mosolyában,
így virágzik a Mindenség bennem:
aranylángpont-haláltűzözönben.

Nem szokványos istenes vers. Fel-
mutat valamit szerzője különös szóte-
remtéseiből, a mindenséget, az ősálla-
potot kutató magatartásból, mely job-
ban feltárul burjánzó, indázó, véget érni
nem akaró, néha kötetnyire terpesz-
kedő „hosszúverseiben”. Juhász Feren-
cet látszólag az anyag természete ér-
dekli, annak fizikája, kémiája, biológi-
ája; aki járt a lakásán, beszámolt a pol-
cain sorakozó természettudományos

könyvekről. Mégis, mindennek kezde-
tén érezhetően ott áll az egész varázs-
latos folyamatot elindító Isten. Gyönyö-
rűen ír erről az Új Ember egyik 1967-
es számában a Juhász Ferenc költésze-
tét értékelő Pilinszky János:

Költőjük nem is az anyagi világba, hanem

annak valamiféle előzetes premateriális ál-

lapotába szállt alá, ahol még csak a puszta

felsorolás az egyedül lehetséges reménység.

A teremtés éjszakája ez. Alig valamivel több

a semminél, innét áthatolhatatlan vaskos-

sága. A teremtésnek az az állapota, ami pil-

lanatra talán tökéletesen eltakarja Istent,

de ugyanakkor valami módon a legközelebb

is hozza. A kezdet kezdetén, mikor a vizek

és a kontinensek egybefolytak, ez a vissza-

szállás a materiálisba, a véghetetlen távol-

ságba, ahol egy-egy mítosztöredék is hatal-

mas földindulást teremt, valójában mene-

külés, valamiféle visszafelé tapogatózás,

szemben a modern ember egyoldalúan jö-

vőbe irányuló tekintetével, megfutamodás

a jelen valósága elől. Van azonban egy el-

lenpont, amit talán költőnk sem lát eléggé.

Ennek a költészetnek a világossága ugyanis

nem a logikában, még csak nem is a míto-

szos formaadásban várat magára, hanem a

teremtés éjszakájának legmélyén, ott, ahol

az anyag legelső alakjában van még Isten

kezében. [Szauer Ágoston]

Akinek szívére ráfújt az Isten

Juhász Ferenc (1928–)
kortárs magyar költő, szerkesztő
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H encz György nyugalmazott plébános életének 90., áldozópapi szolgálatának 67.
évében, betegségeit és szenvedéseit türelmes lélekkel viselve, április 27-én, az

Egyházmegyei Papi Otthonban csendesen elhunyt. Végakaratának megfelelően egykori
hívei körében, a bucsui temetőben helyezték végső nyugalomra május 4-én, a bucsui
templomban bemutatott gyászmise után. 

Hencz György atya 1923. augusztus 4-én született, és 1946. augusztus 11-én szentelték
pappá Szombathelyen. Élete folyamán a következő helyeken hirdette Isten Örömhírét
és szolgálta a Szombathelyi Egyházmegye híveit: 1946–1947: káplán, Bagodvitenyéd;
1947–1948: káplán, Rábagyarmat; 1948: plébánoshelyettes, Rábagyarmat; 1949–1952:
káplán, Rábagyarmat; 1949: plébánoshelyettes, Nagyrákos; 1950: plébánoshelyettes, Őri-
szentpéter; 1952–1955: lelkész, Bázakerettye; 1955–2007: lelkész, Bucsu; 1977-től tiszte-
letbeli kanonok; 1982–1999: a Szombathely-Felső Esperesi Kerület esperese; 2007-től
nyugállományban. 

Nyugodjék békében! Requiescat in pace!

•     •     •

K ondákor Gyula esperesplébános életének 54., áldozópapi szolgálatának 28. évé-
ben, a betegek kenetével megerősítve, május 14-én, a zalaegerszegi kórházban el-

hunyt. Súlyos betegségével együtt járó szenvedéseit türelmes lélekkel hordozta. Lelke
üdvéért az engesztelő gyászmisét május 21-én mutatták be szülőfalujában, a tornyiszent-
miklósi templomban. Holttestét közvetlenül a gyászmise után, a helyi temetőben helyez-
ték végső nyugalomra. Kondákor Gyula atya 1959. október 24-én született, és 1985. június
13-án szentelték pappá Szombathelyen.

Élete folyamán a következő helyeken hirdette Isten Örömhírét és szolgálta a Szombat-
helyi Egyházmegye híveit: 1985-1988: káplán, Páka; 1988-1990: káplán, Lenti; 1990-2000:
plébános, Resznek, Kálócfa, Kerkakutas, Szentgyörgyvölgy; 2000-2008: plébános, Cseszt-
reg; 2008-2013: plébános, Lenti. 

Adj Uram örök nyugodalmat neki! Requiem aeternam dona ei Domine!

Elhunyt Hencz György és Kondákor Gyula atya

Kondákor Gyula esperesplébános
(1959–2013)

Hencz György ny. plébános
(1923–2013)

A Szentatya június
havi imaszándékai
Általános szándék (Kölcsönös tisztelet): 

Hogy a népek között olyan kultúra érvé-

nyesüljön, amelyet párbeszéd, odafigye-

lés és kölcsönös tisztelet jellemez.

Missziós szándék (Új evangelizálás): 

Hogy ott, ahol erősebb az elvilágiasodás

befolyása, a keresztény közösségek haté-

konyan tudják az új evangelizálást elő-

mozdítani.

Gyalogos zarándoklat Szombathelyről Sümegre
A szombathelyi ferences atyák 2013. július 25. és 27. között gyalogos zarándoklatot

szerveznek Szombathelyről Sümegre. A zarándokok július 25-én, reggel 8 órakor indul-
nak a szombathelyi ferences templomból, és július 27-én este érkeznek meg a sümegi
kegytemplomba. A tervezett útvonal Szombathely-Sárvár-Celldömölk-Jánosháza-
Sümeg, napi körülbelül 25 kilométer gyaloglással. Elsősorban a 16 évesnél idősebb fi-
atalokat és a fiatal felnőtteket várják, de vállalkozó kedvű idősebbek is jelentkezhetnek.
Szállás fedett helyen lesz, de hálózsák szükséges. A tisztálkodási lehetőség megoldott,
a zarándokoknak napi egy meleg étkezést biztosítanak.

Jelentkezni a jelentkezési lappal lehet, amely a Szent Erzsébet Ferences Plébánia iro-
dájában és a sekrestyében szerezhető be, illetve letölthető a plébánia honlapjáról
(www.szombathely.ferencesek.hu). 

A részvételi díj: 1500 forint, amit a jelentkezési lappal együtt kell leadni a ferences
plébánia irodájában vagy a sekrestyében. Jelentkezési határidő: 2013. június 15. 

További információ: 94/311-689 vagy antal@ofm.hu. Minden fiatal és fiatalos zarán-
dokot szeretettel várnak a szervezők.


