Hit- és erkölcstanóra
Hogyan gondolkodjunk a törvény adta új helyzetről?
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Életképek
A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
Plébánia alapítási ünnepsége
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Főnyeremény

E

gy hónappal ezelőtt furcsa hír járta
körbe a világot. Egy pakisztáni televí-

ziós vetélkedőműsorban néhány hetes csecsemő a fődíj. Első pillanatban talán kíváncsiak lennénk arra, hogy milyen kérdésekre
kell helyesen felelni vagy milyen feladato-
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Szeptember, Szent Mihály hava

A

z első „emberes” hónapunk a

só harmadának, megvalósítani az év

kilencedik hónap a Gergely-

elején hozott terveinket, elhatározá-

naptárban. Pont kilenc hónapra van
szüksége a magzatnak, hogy életképessé fejlődjön az anyaöl rejtekén.
A földjeink is megmutatják ekkorra az évi fáradozásuk gyümölcsét.

sainkat.
Szeptember felkészít a számadásra, a sárguló, hulló levelek, mosolygó érett gyümölcsök eszünkbe juttatják a beteljesedést is.

Mire volt elég a befektetett munka?

Évekkel ezelőtt Leányfalun hallot-

Hányszoros termést hozott az elve-

tam Szent György napján Koroncz

tett mag? Itt nem lehet matematikai

László atyától egy addig nem ismert

egyenlettel kiszámolni az eredményt.

népi bölcsességet, gyakran eszembe

ötletét? Megoszlanak a vélemények. Néz-

Ugyanaz a munka, befektetés néha

jut azóta is: „Szent György napján ki-

zük a jó oldalt: egy utcára kitett csecsemő

sokat hoz, néha meg kevesebbet. Ám

hajtáskor mindenki lehet pásztor, de

családi környezetbe kerül. Örökbefogadó

mindig van minek örülni. Ám már

Szent Mihálykor csak az pásztor, aki el-

szülei szeretettel gondoskodnak felnevelé-

munkára is hív, hiszen készítteti a

számol.” Ez ugyan a tavasszal pász-

séről. Kétségtelen, hogy jobb ez, mintha

jövő évi kenyér magágyát.

tornak szegődött emberekről szól, de

kat kell sikerrel teljesíteni egy gyermek
megnyerése érdekében, de aztán rájövünk,
hogy teljesen lényegtelen ez a kérdés.
Hogyan értékeljük a műsor egyedülálló

meghal az utcán vagy árvaházba kerül. Eb-

Vége a nyárnak, a szünidőnek, sza-

mi mindannyian meghívást kaptunk

ből a szempontból a gyermek jár a legjob-

badságnak és kezdődik a tanév, egy

életünk kezdetén egy nekünk szánt

ban, tulajdonképpen ő a nyertes.

újabb lehetőség, egy újabb kihívás,

feladatra, amit más nem tehet meg.

Az ellentábor véleményét is érdemes meg-

folytatni a jót és faragni a rosszból.

Mi is ez? Hol is tartok ebben?

hallgatnunk: Mi a biztosíték arra, hogy va-

Újult erővel nekilendülni az év utol-

lóban gondoskodó, szerető nevelőszülőkhöz kerül a gyermek? Emiatt talán nem érdemes annyira aggódni, hiszen a műsor
nem annyira véletlenszerű, mint amenynyire annak tűnik. Előzetesen gondosan
felmérik, hogy milyen párok indulhatnak,
kikhez kerülhet majd a gyermek. Az viszont már jogos észrevétel, hogy megalázó
és méltatlan a gyerek számára, hogy ő a főnyeremény, a második helyezett pedig hazavihet például egy kismotort.
Kérdéseim: Miért nem lehet normális úton
intézni egy örökbefogadást? Miért kell ehhez egy televíziós show műsor? A televízióban mindent szabad? A nézettség érdekében
mindent szabad?

[Horváth István Sándor]

[Németh Erika]

Lelkiség
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Az imaórák liturgiája Claver Szent Péter

E

Az imaórák felépítése III.

A

bevezetés – himnusz – zsoltározás – rövid válaszos ének vagy párvers felépí-

tés az Olvasmányos imaóra kivételével mindegyik imaórában megegyezik. A Reggeli és az
Esti dicséretben, valamint a Befejező imaórában
ezután kerül sor a már ismertetett evangéliumi
kantikumokra.
A Reggeli és az Esti dicséretben az evangéliumi kantikumot fohászok vagy közbenjáró
imádságok követik. Bár a zsolozsma elsősorban
istendicséret, a zsidó és a keresztény hagyomány hozzákapcsolja a kérő imát Isten dicsőítéséhez, sőt gyakran ebből vezeti le valamilyen
formában. Pál apostol pedig arra biztat, hogy
végezzünk „imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes
elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk,
szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden
ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére” (1Tim 2,1-4). Ezt a figyelmeztetést sok egyházatya értelmezte úgy, hogy reggel és este könyörgéseket kell tartani. És minthogy az imádkozás hagyományához az is hozzátartozik,
hogy az ember reggel Istennek ajánlja egész
napját, azért a Reggeli dicséretben fohászok is
szerepelnek: általuk ajánljuk és szenteljük a
napot Istennek. A fohászokat az Úr imádsága,
a Miatyánk zárja.
Az egyes imaórák végén zárókönyörgés van,
melyet a befejező hálaadás és esetleg az áldás
követ. A Befejező imaórában ezután a Boldogságos Szűz Mária valamelyik záró antifónája
hangzik fel (megtalálhatók a Hozsannában is,
201–208. énekek).
Az Olvasmányos imaórában a bevezetés, a
himnusz és a zsoltározás után egy átvezető
vers, majd két hosszabb olvasmány van: az első
szentírási, a második pedig szemelvény az egyházatyák vagy egyházi írók műveiből, vagy a
napi szenttel kapcsolatos olvasmány. Minden
egyes olvasmányt Válaszos ének követ, majd
az imaóra a fenti módon fejeződik be.
[Ipacs Bence]
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gyszerű, ám jóravaló paraszti családban született 1580ban Katalónia területén. Édesanyját korán elveszítette, de hamarosan elkezdte teológiai tanulmányait és belépett a jezsuita rendbe.
Tanárai és elöljárói felfigyeltek a
kivételes tehetségű fiatalemberre,
akit fogadalmai letétele után elküldtek továbbtanulni. Montesion
jezsuita kollégiumában megismerkedett egy 80 éves szerzetessel,
Rodriguez Alfonzzal, aki a ház
portása volt. Mélyen vallásos életet élt, sőt az életszentség magas
fokára jutott. Örömmel vette a fiatal szerzetes érdeklődését és azt,
hogy tanulni akart tőle. Vezetése
alatt Péter is elindult az életszentség útján.
1610-ben élete nagy vágyát követve Amerikába ment, hogy miszszionáriusként szolgálhasson. Ebben az időszakban volt talán a legintenzívebb a rabszolga-kereskedelem. Péter éppen Kartegénába került, ahol számtalan misszionárius
volt akkoriban, ő mégis elmondhatatlanul nagy buzgósággal vetette bele magát a szolgálatba. Hősi alázattal és emberszeretettel szolgált hivatásában, és missziós munkája céljául tűzte ki, hogy a néger
rabszolgák között hirdeti az evangéliumot.
Itt ismerkedett meg Sando atyával, aki éppen munkatársat keresett a négerekkel való foglalkozáshoz. Ketten óriási munkát végeztek napról napra. Amikor első nap
megpillantotta a négerek mélységes nyomorát, olyan fenntartás
nélkül adta át magát a munkának,
hogy barátai elámultak, a színesbőrűek pedig egyre nagyobb tisztelettel vették körül. Senki sem törődött a rabszolgák nyomorával, betegségeikkel, azzal hogy milyen

borzasztó körülmények között halnak meg, mennyire megalázzák
őket és emberhez méltatlanul bánnak velük.
Péter a jezsuita kollégiumban kiválasztott egy szobát, közel a bejárathoz, hogy minden színesbőrűnek, aki odament hozzá, rendelkezésére állhasson. Ott tartotta a dohányt, datolyát, cukrot és sok-sok
finomságot, amikkel a rabszolgáknak kedveskedhetett. Nemcsak a
testi szükségleteikről és orvosi ellátásukról igyekezett gondoskodni, hanem – tolmácsai útján – tanította is őket, megkeresztelt több
mint 30 ezer embert közülük és
próbálta a későbbi keresztény nevelésüket is biztosítani.
Harmincnégy éven át végezte ezt
a csodálatos és sokszor emberfeletti munkát, sőt élete vége felé
már szinte alig aludt, mert mindig
a rabszolgákkal foglalkozott vagy
éppen imádkozott és engesztelt a
sok-sok elkövetett bűnért. A városban már életében szentként tisztelték. Élete utolsó három évében bénultan, óriási kínok és fájdalmak
között feküdt az ágyában és szenvedéseit ajánlotta fel színesbőrű
testvéreiért.
Milyen szép példával jár előttünk Claver Szent Péter a Hit Évében. Megmutatja, hogy hitünk csodálatos tanítását hogyan lehet aprópénzre váltani a hétköznapokban.
[Déri Péter]

Egyházunk

A jókedv rendje – Szaléziak
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jókedv rendje – Szaléziak címmel

zel a szerénynek tűnő eseménnyel kez-

nyílt kiállítás a Székesegyházzal

dődik a szaléziak magyarországi megte-

szemben található Eölbey-házban. A tár-

lepedése, amely kisvártatva sebesen to-

lat a centenáriumát ünneplő magyaror-

vaharapózó futótűzként terjedt szét az

szági szalézi szerzetesrend tartományi

országban.”

archívumából és a Magyar Nemzeti Mú-

1950-ig kétszáznyolcvan tagja volt a kö-

zeum gyűjteményéből, valamint a nyila-

zösségnek. A kiállítást tovább tekintve a

sok, illetve a kommunisták által egyaránt

belső teremben liturgikus ruhák látha-

meghurcolt, ma már boldoggá avatásra

tók, ezen kívül a rend ősisége is megje-

váró Mindszenty József hercegprímás

lenik. Szűz Mária hét fájdalmának titkai-

emlékét gondozó Alapítvány anyagából

ról is elmélkedhetnek a hívek. P. Csány

épült fel.

Péter lapunknak elmondta: a szenvedés

Rövid hírek
Augusztus 15-én, Mária mennybevételének ünnepén Ferenc pápa Castel
Gandolfóban, a pápai palota előtti
Szabadság téren mutatta be az ünnepi szentmisét. Homíliájában emlékeztetett rá, hogy a II. Vatikáni Zsinat az
Egyházról szóló konstitúciójának (Lumen gentium, 59) utolsó részében nagyon szép elmélkedést hagyott ránk
Szűz Máriáról. Mária szívében szenvedett, miközben Jézus a kereszten
szenvedett. A Fiú kínszenvedését a
végsőkig átélte lelkében. Teljesen
csatlakozott Fiához a halálban, ezért
kapta meg a feltámadás ajándékát.

A tárlat megnyitóján dr. Veres András

is ugyanolyan fontos, mint az öröm, hi-

megyéspüspök hangsúlyozta a szaléziak

szen a szenvedésen felülemelkedve jut-

múltbeli tevékenységét és reményét fe-

hatunk el a lelki örömig. Megrázó mo-

■

jezte ki, hogy a jövőben a Szombathelyi

mentum, amikor a tárlat az utolsó óránk-

Egyházmegye oktatási intézményeiben

ra figyelmeztet. Erre az órára van kihe-

is szerepük lesz a diákok tanításában. P.

gyezve minden, hogyan tudunk belenéz-

Csány Péter SDB plébános a Martinusnak

ni az ítélőbírónak a szemébe. Ezért is

elmondta: Az igényesen összeállított ki-

imádkozunk az Üdvözlégy Máriában,

állítás több érdekes részletbe enged be-

hogy imádkozzon érettünk, ne hagyjon

tekintést a tartomány történetéből, amely

minket magunkra.

Két új szociológiai tanulmány jelent
meg a közelmúltban az együttélésről,
mindkettő azt igazolja, hogy a pároknak miért kellene inkább a házasság
mellett dönteniük. A tanulmányok
szerint a házasságban élő anyák jobb
légkört teremtenek gyermeküknek és
ritkábban szenvedik el a családon
belüli erőszakot, ezen kívül a házasságban élő apák lelki egyensúlya is
jobb és több időt töltenek el gyermekeikkel, valamint a házasságban nevelkedő gyermekek tanulmányi eredményei jobbak.

a két világháború után hatalmas fejlődés-

A tárlat megemlékezik a 60 éve, 1953.

nek indult. A tárlaton egyszerre jelenik

június 8-án a koholt vádak alapján letar-

meg a magyar szalézi hőskor, a munkás-

tóztatott és kivégzett Sándor István sza-

ifjúság felkarolásának időszaka és a fel-

lézi szerzetesről, akit október 19-én avat-

oszlatás utáni vértanúk egyházának erős

nak boldoggá Budapesten. 1950 tavaszán

hite, valamint tanúsága. A kiállítás külön

betiltották a rendek működését, de Sán-

részben emlékezik meg a kommunisták

dor István továbbra is találkozott a fia-

által 1953. június 8-án kivégzett szalézi

talokkal, kirándulásokat, összejövetele-

szerzetesről, Sándor Istvánról, bemutat-

ket szervezett és hittant tanított. A bör-

va a diktatúra egyházüldözésének szo-

tönben kenyérbélből készített magának

morú időszakát.

rózsafüzért, ezt is láthatják a hívek a ki-

P. Csány Péter kiemelte: „Jó volt látni,

állításon. P. Csány Péter plébános úgy

hogy a nyári időszak ellenére sokan el-

tájékoztatott: a boldoggá avatási eljárás

jöttek a megnyitóra, mintegy hetvenen

2006-ban indult el. 2013. március 27-én

nézték végig elsőként a tárlatot. A kiállí-

ismerte el Ferenc pápa Sándor István

tás felépítése rendkívül logikus és ötle-

vértanúságát, májusban pedig meghatá-

tes: ráhangolódásként a látogató először

rozta a boldoggá avatási időpontot is:

megismeri Don Boscót, illetve a szalézi

2013. október 19-én ünnepeljük Budapes-

közösséget. 1913. november 6-án egy csa-

ten a szertartást, amelyet Angelo Amato

patnyi, az észak-olasz Cavaglia városká-

szalézi érsek, a Szenttéavatási Ügyek

ban felkészített magyar szalézi szerzetes

Kongregációjának prefektusa vezet majd.

érkezett Péliföldszentkeresztre, hogy az

A tervek szerint a szertartáson jelen lesz

esztergomi érsek, Csernoch János által

Don Pascual Chavez szalézi rendfőnök is.

felkínált, megtépázott állapotú remete-

A jókedv rendje – Szaléziak címmel

kolostort lakhatóvá, otthonukká, és ezzel

nyílt kiállítás szeptember 30-áig látogat-

a magyar szalézi bölcsővé fejlesszék. Ez-

ható az Eölbey-házban.

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: H. PEZENHÓFER BRIGITTA
A HÍREK FORRÁSA: MAGYAR KURÍR
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Közoktatás

Hit- és erkölcstan
Szeptembertől az általános iskolákban a hianóra ké éle státuszban szerepel majd: első és ötödik évfolyamon hit- és erkölcstan
néven, párhuzamosan az erkölcstanórákkal, a többi évfolyamon egyszerűen hianóra, abban az időben, amikor lenni szoko. A Köznevelési Törvény szerint felmenő rendszerben, négy év ala, minden évfolyamon lesz hit- és erkölcstanóra, illetve a hitoktatásra
nem járó diákok részére az erkölcstanóra.

A

katolikus hit- és erkölcstan okta-

máit az erkölcstanórákon mutatják be

tás természetes folytatása az

évről évre, életkornak megfelelően. A

1990-ben elindult iskolai katolikus hit-

keresztény családok gyermekei mindezt

tanóráknak. A hit- és erkölcstanórák tar-

vallási alapon, az Istenbe vetett hit alap-

talma nem különbözik az eddigi katoli-

ján ismerik és tanulják meg. A keresz-

kus hittanórák tananyagától, tartalmi

tény tanítás biztos útmutató erkölcsi kér-

felépítésétől.

désekben, de azon túl világosság az

Hogyan gondolkodjunk a törvény ad-

egész életünk számára.

ta új helyzetről? Miért kell külön jelent-

Tehát azok a szülők, akik gyermekü-

kezni a hit- és erkölcstanórára? Nehe-

ket megkereszteltették vagy magukat a

zebb lesz vagy könnyebb a hittanosok

Katolikus Egyházhoz tartozónak vallják,

számára? Valószínűleg ebben az esetben

gyermekeiket a hit- és erkölcstanórára

is azt mondhatjuk, hogy rajtunk, katoli-

íratták be, vagy fogják jövő márciusban,

kus keresztény szülőkön és a templom-

áprilisban beíratni. Ez is egyfajta tanú-

ba járó katolikus híveken is múlik, ho-

ságtétel.

gyan valósul meg a törvény.

A hittanosoknak szeptembertől sem

Valamiféle erkölcstanoktatásra, ki-

nehezebb, sem könnyebb nem lesz. Hi-

emelt erkölcsi nevelésre az iskolákban

szen a hit- és erkölcstanóra ugyanarról

jól meg kell ismernünk a kereszténység

már nagyon is szükség mutatkozott. Sok

szól, Jézus Krisztusról, az üdvösségről,

tanítását. Ám ez még nem minden.

gyermek az alapvető erkölcsi normákkal

a Tízparancsolatról és a szentségekre

Ahogy az apostol sugallja, elsősorban a

sincs tisztában. Az iskolákban a tanáro-

való előkészületről.

gyermekeinkről és a saját életünkről van

kon kívül pszichológus, szociális mun-

Kereszténynek lenni sohasem volt

szó: éljük nagylelkűen Jézus igéit, ves-

kás, gyermekvédelmi felelős is dolgo-

könnyű. Az Egyház létrejötte óta folya-

sük bele magunkat félretéve minden fé-

zik. Szeptembertől a középiskolákban

matosan üldözik valahol a kereszténye-

lelmet, bizonytalanságot és középszerű-

rendőr kolléga is lesz, aki különféle élet-

ket. De nem csak ezért. Pontosan a tanú-

séget. Mindig késznek kell lennünk arra,

és önvédelemmel kapcsolatos órákat

ságtétel miatt. „Ne hasonuljatok a világhoz,

hogy teljesítsük Isten akaratát. Ezen az

tart, valamint egyszerűen jelen lesz az

hanem gondolkodástokban megújulva ala-

úton nyerjük majd el a Szentlélek fényét,

iskolában.

kuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten

és alakítjuk magunkban azt az új gon-

A nemhívő családok gyermekei szá-

akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és

dolkodásmódot, amelyet ő kér tőlünk.

mára az erkölcsi élet törvényeit, nor-

mi a tökéletes!” (Róm 12,2) Kétségtelenül

A legfontosabb talán az, hogy a szülők bizalommal figyeljenek a lelkipásztorok, hitoktatók kéréseire. Mutassanak
érdeklődést a hittanórai történésekkel
kapcsolatban. Elég ugyanis egy lekicsinylő megjegyzés, és a gyermek tudja,
ez az egész valójában nem lényeges. A
hittanóra, akárhogyan is nevezzük, segítség a szülők számára a családi, keresztény neveléshez. Ha a szülők vallásosságukban igényesek, gyermekeik is
azok lesznek. Így a családból majd mint
legértékesebb dolgot, a hitet adják tovább saját gyermekeiknek.
[Salamon Viktória]
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A Hit Éve

Hiszem a bűnök bocsánatát…

H

a megnézzük Egyházunk történelmét, akkor egészen világos,
hogy megszakítatlan gyakorlatában a
keresztség és a bűnbánat szentsége által
ajándékozott „megbékélés szolgálata”
(vö. 2 Kor 5, 18) mindig nagyon megbecsült lelkipásztori feladatot jelentett.
A gyónás szentségének kiszolgáltatása
a századok során különféle formákat
öltött, de lényeges felépítése változatlan
maradt, hiszen az Egyház mindig tudatában volt Krisztustól kapott hatalmával (bűnök megbocsátása), és élt is azzal. Jézus Krisztusban engesztelődött ki
az Isten az emberiséggel; a Szentírásból
azt is tudjuk, hogy Jézus azzal kezdte
meg működését, hogy bűnbánatot hirdetett, bűnöket bocsátott meg, kereszthalálával és feltámadásával pedig kiszabadított minket a bűn hatalmából.
Tehát Jézus Krisztus eljövetelének a
célja a megváltás, a bűneinktől és a kárhozattól való megszabadítás.
Erre a megtisztító és szabadító isteni
találkozásra mindannyian rászorulunk.
Ebben hiszünk, amikor megvalljuk a
bűnök bocsánatát, vagyis Isten határtalan irgalmát. Sokszor az igazak egyházáról álmodozunk és nem értjük Jézust, amikor arról beszél, nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek, nem az igazakat jöttem meghívni, hanem a bűnösöket (vö. Mk 2,17).
Az Újszövetség nem akarja letagadni,

hogy a bűnösök is tagjai az Egyháznak. Kétségkívül részei annak a közösségnek, amelyet Jézus Krisztus alapított. Jézus egyik példabeszéde értelmében Isten országa hasonlít egy olyan hálóhoz, amely a világ tengeréből egyszerre fog ki jó és rossz halakat. Az ítélkező angyalok csakis az örökkévalóság
partján, az idők végén fogják csak elválasztani a jókat a gonoszaktól, hogy
vagy megjutalmazzák, vagy az örök
tűzre vessék őket (Mt 13,47-50). Az
örömhír az, hogy a bűnösök nemcsak
meghívást kaptak a bűntől való szabadságra, hanem igazi lehetőségeket is,
hogy mindez valóság legyen az életükben.
Ha nem vennénk komolyan, hogy az
Egyházban vannak bűnök és bűnösök
is, akkor olyan ideális fogalmat alkotnánk erről az intézményről és tagjairól,
ami teológiai szempontból nagyon is
problematikusnak tekinthető. Ez a fogalom az Egyházat olyan ideállá alacsonyítaná le, amelynek eljövetelére
talán vágyakozhatunk, ám amely soha
nem válik valósággá. Hiszen egy bűntelen egyház mindörökre csak elvont
ideál. A bűnök bocsánatában való hit
egyénileg és közösségileg is arra hív,
hogy fogadjuk el a megváltás ajándékát
és merjük levetni bűneinket.
Isten nem mond le senkiről, nincs az
a mélység és nincs az a magasság, ami-

ből ő hiányozna. Isten szótárában nem
létezik az a szó, hogy „elveszett”. Ha
valóban befogadjuk Isten irgalmát, átéljük a bűneink bocsánatát, abban a
pillanatban mi leszünk a megtalált bárány, a meglelt drachma és a hazatért
tékozló fiú. A befogadott irgalom küldetést is ad, mégpedig azt, hogy másoknak is továbbadjuk az ajándékba
kapott és kiérdemelhetetlen irgalmat,
kiengesztelődjünk másokkal.
A szentgyónásban Isten ma is, most
is, nekünk is adja a megtérés ajándékát,
tőlünk csak a szív bánatát, a bűneink
beismerő megvallását és a gyógyító –
részünkről a nagyvonalúan és önkéntesen megsokszorozott – elégtétel el[Dr. Németh Norbert]
végzését várja.
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Sárvári hívek zarándoklata Németországba

Búcsúi szentmise Pusztacsatáron

▲ A Szent Miklós Plébánia hívei Wimmer Roland plébános
vezetésével augusztus 5. és 9. között Passau, Regensburg,
Nürnberg és Bamberg legfőbb nevezetességeit, dómjait és
templomait keresték fel zarándoklatuk során. [Németh Tamás]

▲ Közel nyolcszázan gyűltünk össze augusztus 18-án az ősi
pusztacsatári kegyhelyen, hogy együtt köszöntsük a mennybe
felvett Szűzanyát. A szentmisét Kovács József újmisés mutatta
be Inzsöl Richárd plébánossal együtt. [Molnár János]

▼ A kórustagok augusztus 10-én Sopronba kirándultak Balasi
István plébános vezetésével. Ellátogattak a Harrer csokoládégyárba, felfedezték a város nevezetességeit, majd a Kecsketemplomban szentmisén vettek részt. [Bődi Gábor]

▼ Takács András, Kaszás Csaba és Bóka Balázs papnövendékek, valamint 13 fiatal vett részt a lelkigyakorlaton augusztus
5–7. között. A táborozóknak a napi szentmisén és imaalkalmakon túl vendég atyák tartottak előadásokat. [Nagy József]

A gércei Panágia kórus kirándulása

Hivatásgondozó lelkigyakorlat
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Életképek • Programajánló
I0úsági imafesz1vál Medjugorjéban

A 150 éves kápolna

Á

A szentkirályi hívek egy csoportja Haller László ikervári plébános vezetésével augusztus 1. és 6. között az idei esztendőben is ellátogatott a
medjugorjei ifjúsági imafesztiválra. [Geosits Péter]

Fa1mai engesztelés Len1ben

A májusban elhunyt Kondákor Gyula atya kezdeményezésére havonta
tartanak engesztelést és körmenetet a fatimai Szűzanya tiszteletére,
amelyre az egész településről érkeznek hívek. [Dr. Kovács Mónika]

Örömhír tábor Bázakere4yén

llamalapító királyunk, Szent István király ünnepén, augusztus 20-án ünnepelték a szentpéterfai hívek a falu központjában található Szent István
király kápolna alapításának 150. évfordulóját. A 10
órakor kezdődő, horvát nyelvű szentmisét Stefan
Vukits OMV kanonok, a Kismartoni Egyházmegye általános helynöke Várhelyi Tamás, Schneller János és
Krammer Rafael atyákkal közösen muta6a be.
A szentmisét követően a kápolna 150 éves történetéből készült kiállítást is megtekinthe6ék az érdeklődők. A kiállítást Handler András, a szentpéterfai Horvát Nemzeségi Önkormányzat tagja állíto6a össze,
kutatásaihoz felhasználta dr. Geosits István szentpéterfai származású plébános úr könyvét. A kápolna
utolsó, 1983-as bővítése során a kommunista rezsim
által támaszto6 akadályokról, a felmerült nehézségek
leküzdéséről és a munka menetéről Schneller János
atya számolt be a jelenlévőknek.
[Teklits Tamás]

Programajánló
szeptember 20–21. (péntek–szombat) Családfesztivál (Zalaegerszeg) • szeptember 28. (szombat) 24 órás szentségimádás (Szombathely, Szent Márton-templom) • szeptember 28–29. (szombat–vasárnap) 5 óra Jubileumi vonatos
zarándoklat (Mariazell) • szeptember 29. (vasárnap) 10 óra
Bérmálás (Lenti, Szent Mihály-templom); 15 óra Püspöki
szentmise és a Mindszenty-ház megáldása (Csehimindszent) • október 5. (szombat) 10 óra Bérmálás (Pórszombat, Jézus Szíve templom) • október 6. (vasárnap) 10 óra
Bérmálás (Nádasd, Szent Kereszt felmagasztalása templom); 15 óra Bérmálás (Szentpéterfa, Szent Péter és Pál apostolok templom) • október 7. (hétfő) 10 óra Egyházmegyei
papi lelkinap (Szombathely, Martineum Felnőttképző Akadémia) • október 13. (vasárnap) 10 óra Bérmálás (Sárvár,

Celldömölki hittanosok töltöttek öt napot Bázakerettyén. A tábor gon- Szent László-templom); 15 óra Bérmálás (Ostffyasszonyfa,
dolatköre a Hit Évéhez kapcsolódott, kis csoportokban beszélgettünk Nagyboldogasszony-templom); 15 óra Szentmise a Jó Pásza hitről, hitünk megvallásáról és küldetésünkről. [Szakos Ágnes]
tor kápolnában (Szentgotthárd-Zsida)
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Plébániaalapítási ünnepség
a zalaegerszegi kertvárosban

A

zalaegerszeg-kertvárosi hívek

kertvárosban. Plébániánk megalapí-

életében nagy esemény történt

tása alkalmából püspök atya mutatott

augusztus második vasárnapján. Az

be szentmisét a szép számmal megje-

ünneplésre az adott okot, hogy dr. Ve-

lent hívek előtt. A főpásztor ünnepé-

res András megyéspüspök döntése

lyes liturgia keretében iktatta be Kür-

alapján 2013. augusztus 1-jével önálló

nyek Róbert atyát, a zalaegerszegi

plébánia alakult a kertvárosban, mely-

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébá-

nek ünnepélyes megalapítására 2013.

nia első plébánosát. A jelenlévők szá-

augusztus 11-én került sor.

mára felemelő élményt jelentett a

Az előzmények 1993-ra vezethetők
vissza, ugyanis ettől az évtől kezdve

gadalomtétele.

mutattak be rendszeresen szentmisét

A szentmise után püspök atya a plé-

vasárnapokon az Apáczai ÁMK-ban.

bánia megalapításának előzményeiről

A hívek által várva-várt templom épí-

és indokairól tartott előadást. Felhívta

tése 2003-ban indult meg Stróber Lász-

a figyelmet arra, hogy a hit nem ma-

ló apátplébános irányításával. A temp-

gánügy, csak a közösség tud eredmé-

lomot dr. Konkoly István megyéspüs-

nyeket elérni, minden tagjának aktívan

pök szentelte fel.

részt kell vállalnia a feladatokban.

Ezt követően közel egy évtizedet
kellett várni arra a felemelő, ünnepélyes hírre, hogy dr. Veres András megyéspüspök önálló plébániát alapít a
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püspöki homília, majd Róbert atya fo-

Buzdított arra is, hogy a Hit Évében
erősítsük, terjesszük hitünket.
[Szöveg: Halász Sándor;
Fotó: Hegyi Sándor]

Martinus Könyvvilág
A Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó ingyenes, információs havilapja • 2013. szeptember

Egy-egy estére Ön is lehet hitoktató!

F

erenc és apukája gyakran beszél-

Egy akrobata abból élt, hogy védő-

getnek, többek között a hitről is.

felszerelés nélkül hihetetlen mutatvá-

Ferenc kíváncsi, hogy a templomban

nyokat adott elő óriási magasságok-

oly sokszor hallott Hiszekegy sorai mit

ban. Egy nap egy kisváros piacterén

jelentenek, mit takarnak. Mivel kíván-

feszítette ki az acélköteleket, és han-

csi gyermek, nem elégszik meg azzal,

gosbeszélőn keresztül hívta magához

hogy a szentmisén együtt imádkozza

az embereket, hadd lássák előadását.

apukájával. Nagyon sok kérdése van,

Hatalmas tömeg gyűlt össze. A kötél-

amelyre feleleteket vár. Az édesapa pe-

táncos előbb szép lassan, majd futva,

dig ügyesen, rövid történetekkel és

végül táncolva haladt végig a kifeszí-

kisfia számára is érthető magyaráza-

tett kötélen. Az emberek ámulva tap-

tokkal világít rá a Hitvallás gondola-

soltak. Ekkor a kötél közepére tett egy

taira. Ferenc így már nemcsak együtt

széket, amelyre szép nyugodtan leült,

imádkozza a Hiszekegyet a felnőttek-

annak ellenére, hogy csupán két lábán

legzet visszafojtva figyelt. Kétszer is

kel, de hiszi és érti is annak sorait.

támaszkodott. Elővett egy újságot,

végigmentek a kötélen és a végén óriá-

Ferenc édesapja kezét fogva kifelé

majd úgy tett, mintha olvasná. Eköz-

si tapsot kaptak. Amikor a kisfiú lemá-

sétál a templomból. „Hú, hát van né-

ben hirtelen veszélyes módon előre- és

szott, valaki megkérdezte tőle: „Nem

hány jó hosszú imádság! Azt hittem,

hátradőlt. A nézők a rémülettől han-

féltél ott fenn, a magasban?” A kisfiú

hogy ennek a Hiszekegynek már so-

gosan kiáltoztak. A kötéltáncos mind-

elmosolyodott: „Egy kicsit sem. Az ott

sem lesz vége!” „A Hiszekegy nem csu-

végig mosolygott és nem vesztette el

fenn az apukám!”

pán egy egyszerű imádság, hanem

egyensúlyát a vékony acélkötélen. A

A történet végére Feri már tudja,

hitünk megvallása.” „Ez meg mit je-

következő pillanatban már egy biciklit

hogy az égbolt határtalansága Isten te-

lent?” „Azt jelenti, hogy mindenki

tartott a kezében, és így szólt az óriási-

nyerén pihen. Hinni nem egy ugrást

előtt világossá tesszük, milyen szilárd

ra nőtt tömeghez:

jelent a sötétségbe, hiszen tudjuk, hogy

talapzaton áll vallási életünk.” „Nem

„Biciklizve végigmegyek kétszer

szeret és elkap minket valaki. A mi Is-

értem.” „Ez összefoglalja, a világ min-

ezen a kötélen. Szerintetek meg tudom

tenünk egy olyan atya, aki értünk min-

den keresztény emberének a hitét.

csinálni?” „Hát persze!” Kiáltották egy-

denre képes. Majd tovább lapozva a

Mintha azt mondanánk: hé, srácok,

értelműen! A kötéltáncos mosolyogva

könyvet folytatódik a Hiszekegy, és el-

minden itt van, amiben hiszünk!”

hozzátette: „Nos, ha ennyire bíztok

olvashatjuk az édesapa következő pél-

„Ezért állunk fel, és mondjuk hango-

képességeimben, akkor jöjjön fel va-

dázatát, így haladva végig a Hitvallás

san?” „Hát persze, mert azt mondani,

laki ide hozzám, és elviszem egy körre

sorain. Minden történetet egy imádság

én hiszek, nagyon komoly dolog. E

a biciklivel.” A téren hirtelen minden-

vagy ének zár le.

mögött a szavak mögött ott van azok-

ki elcsendesedett. Senkinek sem volt

nak a nőknek, férfiaknak és gyerme-

elég bátorsága. Ám egyszer csak egy

A Hiszekegy gyermekszemmel című

kek millióinak a tekintete, akik ebben

kisfiú tört magának utat a tömegben.

könyv a Don Bosco Kiadónál jelent meg.

a hitben éltek több mint kétezer évig.

„Majd én felülök a biciklire!”

Szerzője Anna Pieretti és Bruno Ferrero.

Ezt imádkozták, énekelték, de főleg

A kötéltáncos megmutatta neki, ho-

A kiadvány 450 Ft-os áron megvásárol-

küzdöttek, hogy eszerint élhessenek.”

gyan másszon fel a magasba, majd fe-

ható a Martinus Könyvesboltban (9700

Az édesapa kis történetein keresztül

lültette a biciklivázra és szép lassan,

Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. •

ismerkedhet a gyermek olvasó a Hit-

tökéletesen egyensúlyozva, elkezdett

Telefon: 94/503-191 • E-mail: info@marti-

vallással.

kerekezni az acélkötélen. A tömeg lé-

nuskiado.hu • www.martinuskiado.hu)

Martinus Könyvvilág
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Impressziók sokasága – Anthony de Mello

A

nthony De Mello Bombayben
született 1931-ben. 16 éves korában belépett a Jézus Társaságába,
később Barcelonában filozófiát, Chicagóban pszichológiát, a római Gergely
Egyetemen pedig lelkiségi teológiát
tanult. Misszionáriusként Indiában
olyan környezetben szolgált, ahol az
emberek túlnyomó többsége a keleti
vallások valamelyikét gyakorolta, s
nem katolikus volt. Bár de Mello élete
végéig a jezsuita rend tagja volt és
könyveit egyházi engedéllyel adta ki,
munkásságán érezhető ez a kettősség.
A számos vallással kapcsolatba került
író-lelkipásztor munkásságának célja,
hogy a nem hívőket is közelebb vigye
a vallásossághoz. Munkái segítenek
megismerni önmagunkat, elmélyülni
és csendben lenni.
A Forrás fakad című kötet számos
lelkigyakorlatos elmélkedést tartalmaz:
Isten így szól hozzám: „Add nekem
a szívedet!” S mivel látja, hogy meglepődöm, hozzáteszi: „Ahol a kincsed,
ott a szíved.” Melyek az én kincseim?
– összegyűjtöm őket: személyek, helyek, foglalatosságok, munkám, dolgok, múltbéli élmények, jövőbeni
remények és álmok...

Sorban felveszem minden egyes kincsemet, mondok neki valamit, és Isten
jelenlétébe helyezem. Hogyan adjam
ezeket a kincseket neki? Amilyen mértékben szívem a múlt kincseihez kötődik, olyan mértékben csontosodtam
meg, s vagyok halott, mert az élet csak
a jelenben lakozik. Ezért elbúcsúzom
minden egyes múltbéli kincsemtől,
arany tegnapomtól. Elmagyarázom
mindegyiknek, hogy bár hálás vagyok
neki, amiért kapcsolatba kerülhettem
vele életem során, most már el kell indulnia – különben szívem sosem tudja
megtanulni a jelen szeretetét.
A szívem azonban a jövőben is lakozik. A holnaptól való aggódó félelem
szinte semmi erőt sem hagy bennem
arra, hogy teljességében megéljem a
mai napot. Felsorolom ezeket a félelmeket és mindegyikhez így szólok:
„Legyen meg az Isten akarata!” S közben figyelek arra is, hogy milyen hatással van ez rám, hiszen tudom, hogy
Isten csak a javamat akarhatja. A szívem álmaimban, ideáljaimban és reményeimben él, amelyek arra kényszerítenek, hogy a jövőben éljek.
Egyenként azt mondom nekik: „Legyen meg az Isten akarata, tegyen
veled saját tetszése szerint!” Miután
visszanyertem szívem azon részét,
amelyet a jövő és a múlt ejtett rabul,
most a jelenbéli kincseimet veszem
szemügyre.
Minden egyes személyhez gyengéden így szólok: „Roppant értékes vagy
számomra, de nem te vagy az életem.
Saját életem van, amelyet nekem kell
élnem, rendeltetésem van, amelyet be
kell teljesítenem, s amely más, mint te.”
A helyekhez és dolgokhoz, amelyekhez ragaszkodom, így szólok: „Értékesek vagytok, de nem vagytok az életem. Az életem és a sorsom nem azonos veletek.” Ezt azoknak a dolgoknak
is mondom, amelyek úgy tűnnek,
mintha lényem lényegét alkotnák:
egészségem, ideológiáim, nézeteim,
hírnevem, s mondom ezt még az éle-

temnek is, amely egyszer meg kell,
hogy adja magát a halálnak: „Kívánatosak vagytok és értékesek, de nem
vagytok az életem. Az életem és a sorsom nem azonos veletek.”
Mindezektől megszabadulva végül
egyedül állok az Úr előtt. Neki adom
a szívemet, és neki mondom: „Uram,
te vagy az életem. Te vagy az én rendeltetésem.”
• • •
A madár dala című könyv számos
rövid történetével különböző tájakra
és kultúrákban, időkbe és korokba kalauzolja el az olvasót.
Az arany sas
Valaki talált egy sastojást, és betette
a kotlós alá. A kis sas a csirkékkel
együtt kelt ki, és azokkal is nőtt fel.
A sas egész életében azt tette, amit a
baromfiudvar lakói tettek, mert azt
gondolta, hogy ő is csirke. A földet kapirgálta, hogy rovarokat és kukacokat
találjon. Kotyogott és kotkodácsolt. Alkalmanként a szárnyát verdeste és repült néhány métert, ahogy a többi tyúk
is. Elvégre egy tyúktól csak ennyit várnak, nemde?
Teltek az évek, és a sas megöregedett.
Egyszer maga felett, a felhőtlen égen
megpillantott egy csodálatos madarat.
Méltóságteljesen lebegett az erős áramlatokat kihasználva. Aranyos szárnyait
szinte nem is mozdította.
Az öreg sas csodálkozva kérdezte a
baromfiudvar lakóitól:
– Mi az ott fenn?
– Az a sas, a madarak királya – válaszolta az egyik. – De ne foglalkozz vele
sokat, ne bámuld annyira, mert mi nagyon különbözünk tőle.
A sas nem is gondolt rá többet.
Abban a hiszemben halt meg, hogy ő
is a baromfiudvarhoz tartozik.
További könyvek a szerzőtől: Szárnyalás, Abszurd egypercesek, A szeretet útja,
Úton Isten felé, A csend szava, A szív ébredése.

Martinus Könyvvilág
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Fontos küldetésünk – boldognak lenni

A

z öröm, amin osztozunk, két-

Érdemes szem előtt tartani, hogy a

szeres öröm, a bánat, amin osz-

fájdalom és annak feldolgozása után

tozunk, fél bánat – tartja egy svéd köz-

öröm fakad. A szerző hangsúlyozza a

mondás. Wass Albert író, költő szavai

kiegyensúlyozott családi élet örömfor-

pedig ekképp buzdítanak: „Minden ta-

rás jellegét. „A világ mai vihara, zűr-

lajban megterem valamiféle virág. Minden

zavara, kuszáltsága ellen csak úgy

napnak van valamilyen öröme. Neveld rá

küzdhetünk, ha legalább egy parányi

a szemedet, hogy meglássa azt.” Időnként

helyen összhangot, békét és biztonsá-

talán mindenkinek szüksége van arra,

got teremtünk. A dolgozó embernek

hogy tudatosítsa magában: az életöröm

ma alig van egyéb öröme, mint a csa-

fellelhető, még akkor is, ha éppen kilá-

lád, alig van egyéb vigasza, minthogy

tástalan helyzetbe kerültünk vagy tra-

ketten együtt nem olyan szegények,

gédia ért bennünket. Ahhoz, hogy ér-

ketten együtt kétfelé oszlik a gond. Az

tékelni tudjuk, amink van, néha meg

otthon manapság sokszor az egyetlen

kell tapasztanunk a veszteséget is. Ho-

és utolsó sziget a bajok árvizének kö-

gyan küzdhetjük le a minket ért sors-

zepén. Sok szépség eltűnt életünkből,

csapásokat? Hogyan viseljük el a szen-

de az otthon ma is elárulja a titkos mu-

se tud örülni, ma tömjénezik, holnap

vedéseket? Hogyan gyógyíthatjuk meg

zsikáját annak, aki szereti.”

vérig sértik. Idelent a csillagok alatt

a mindennapi sebeinket, hogyan for-

Perlaky Lajos úgy véli, tudatosan

egyenletesen nyugodt, egyformán bol-

díthatjuk jóra a rosszat pozitív gondol-

kell dolgoznunk saját boldogságunkon.

dog élet lehetetlen, a sors nem tűri

kodással? Perlaky Lajos konkrét taná-

„Üdítsd fel naponta a szívedet, örülj

sem a tartós szerencsét, sem a tartós

csokkal szolgál a különféle élethelyze-

még ma! Rendezd úgy a dolgaidat,

szerencsétlenséget. Az emberi szív

tekre, s a maga gondolatai mellett se-

hogy mindig legyen valami kellemes

képtelen csak szenvedni, mint ahogy

gítségül hívja a világ nagyjait és a hét-

várnivalód” – buzdít a szerző. A ke-

képtelen csak örülni. Olyan ember, aki

köznapok névtelen bölcseit, hogy ki-

resztény embert életöröméről is felis-

folyton kacagna, éppúgy nincs, mint

utat mutasson a reménytelenséggel

merik. Egy hívőnek küldetése, hogy

ahogy nincs olyan, aki folyton tudna

küszködőknek.

életörömöt sugározzon mások felé.

zokogni. Az emberi lélek úgy van al-

Az öröm szent, de a fájdalom is az,

„Ne kényszerítsük embertársainkat,

kotva, hogy csak reménykedve tud

véli a szerző, Perlaky Lajos, hiszen

hogy folyton velünk együtt szenved-

élni. Ahelyett tehát, hogy Istent vádol-

szükséges, hogy időnként az is jelen

jenek, nincs jogunk, hogy lehangoltsá-

nád azért az egyedülálló, gyötrelmek-

legyen az ember életében, hogy meg-

gunkkal, rosszkedvünkkel másokat

ből és édességekből összeragasztott

adja az örömök kellő hátterét. „A fáj-

megfertőzzünk. Tudjunk örülni a töb-

csodáért, melyet életnek nevezünk:

dalomban még a profán szem is felfe-

biek örömének, ne haragudjunk azok-

köszönd meg, hogy azt olyan szeretet-

dez valami magasba vivőt, szárnyalót,

ra, akik még tudnak nevetni, hagyjuk,

tel nyújtja neked.”

magasztosat. Már a sztoikusok hirdet-

hogy legyen vidám az, aki vidám akar

Van, hogy belemerülünk az önsajná-

ték, hogy a fájdalom nem baj... mert a

maradni, hiszen ki tudja, mi vár rá

latba és mindennek csak a rossz oldalát

fájdalom szép. A görög filozófusok

még az életben... A vidám kedély nem

látjuk. Érdemes ilyenkor elbeszélget-

egész sora bizonyította, hogy fájdalom

zárja ki a komoly életfelfogást, nem je-

nünk másokkal az ő problémáikról

nélkül nem tudnánk örülni, tehát ne is

lenti a folytonos üres szórakozást – az

vagy csak egyedül kézbe venni egy

reméljük és ne is kívánjuk, hogy azok

igazi öröm egy belső dal” – írja Perla-

olyan könyvet, amely felhívja figyel-

teljesen eltűnjenek. »Vedd el a vérta-

ky Lajos.

münket az életöröm fontosságára, a

núktól gyötrelmeiket – mondja Szent

S végezetül még egy szép gondolat-

mindennapjainkban fellelhető apró

Ambrus –, és azt veszed el tőlük, ami

sor: „Mindenki megér mindent az

boldogságokra, hiszen ezek adják az

őket boldoggá teszi.«” A szentek ese-

életben, a porig aláztatás mélységeit

élet sava-borsát.

tében nem a boldogság tagadásáról

éppúgy, mint a szív mennybe menete-

van szó, hangsúlyozza a szerző, hanem

lének perceit. Az ember ma gazdag,

A 240 oldalas, Az életöröm filozófiája

egy átszellemültebb, magasztosabb

holnap szegény, ma egészséges, hol-

című kiadvány a Szent István Társulatnál

lelki boldogságról.

nap beteg, ma örül, holnap semminek

jelent meg 2012-ben 1600 Ft-os áron.

Martinus Könyvvilág
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Határaink – korlát és szabadság

A

Határvonalak sorozat minden

hullámzás és a szexualitás kérdésének

korosztály problémáját górcső

kezelésére is.

alá veszi. A kötetek mondanivalója

•

•

•

örök érvényű, középpontjában a sze-

„Ne gondoljuk, hogy ha nem futott

retet és az isteni tanítás áll, de termé-

zátonyra a házasságunk, akkor egés-

szetesen a pszichológia és a pedagógia

zséges is!” – olvasható a Párhatárok-

tudományának jegyeit is felfedezhet-

ban. A sorozat párkapcsolatok motivá-

jük a sorok közt. Egyfajta életmódka-

cióit kutató tagja sok-sok történetet me-

lauzként szolgálhatnak azok számára,

sél el, s csak egy-egy mondattal sum-

akik vágynak arra, hogy minőségi időt

mázza a tanulságokat. Jegyesoktatások

töltsenek el családjuk körében.

kiváló segédeszközeként is szolgálhat,

•

•

•

hiszen nem száraz tananyag, hanem

A Kamaszhatárok című könyv se-

párok rövid történetein keresztül kap-

gítheti a szülőket abban, hogy jobban

hatunk hasznos információt a jól mű-

megismerjék és megértsék a kamasz

ködő, boldog házasság titkairól.

gyermekeikkel kapcsolatos problémá-

•

•

•

kat. Az önmeghatározáson és a követ-

A legkisebbekről szóló könyv a Gye-

kezetességen túl érdemes szem előtt

rekhatárok címet kapta. A szerző itt

tartani azt is, hogy ha jól körülhatárolt

sem annyira a problémákra helyezi a

énnel rendelkezik egy szülő, akkor

hangsúlyt, hanem inkább az alapel-

könnyen külön tudja választani a gyer-

vekre, amelyek a szülők segítségére le-

mekei és a saját érzéseit és észleléseit

hetnek abban, hogy gyermekeiket a

– ezt nevezzük különállásnak. „Ha a

saját életükért való felelősségvállalásra

szülőkből hiányzik a különállás ké-

ösztönözzék. „Ezeket a gondolatokat

pessége, akkor könnyen egybeolvad-

és elveket a Bibliából merítettük, és azt

nak gyermekük világával és érzéseivel.

vizsgáljuk, mire tanít minket Isten a

A gyermekükről leválni képtelen szü-

felelősségvállalással, életünk irányítá-

lők gyakran felelősnek érzik magukat

sával és az önuralommal kapcsolat-

a tizenéves boldogtalanságáért.”

ban.” A könyv kronológiai felépítésű,

A Kamaszhatárok választ ad az ag-

a csecsemőkortól a serdülőkorig átte-

resszív viselkedés, a vitatkozás, a dac,

kinti az életkori sajátosságokat és prob-

a családról való leválás, a tiszteletlen-

lémákat.

ség, a szülők semmibevétele, a kedély-

A könyvek ára egységesen 2.500 Ft.

Kitekintő

Gyermekeket ölni, hogy a szülők ne szenvedjenek

E

z az indoklás az embertelenség rémisztő jele: a szülők szenvedése ok
lehet a „súlyos rendellenességet” mutató
gyermekek megölésére. Az értékek a feje
tetejére állnak: egy ártatlan emberi lényt
– anélkül, hogy kifejezhetné a halál iránti vágyát – megölhetnek azért, mert léte
érzelmileg fájdalmat jelent másoknak.
Kétezer év elteltével megismétlődhet
a gyerekmészárlás. Durván hangzik?
Nem mondanánk a Belgiumból és Hollandiából érkező hírek hallatán, amelyeknek nem sok köze van az etikához,
annál több viszont az eugenetikához. A
múlt héten a belga parlamentben arról a
vitatott javaslatról tárgyaltak, amely az
eutanáziát kiterjesztené a 18 év alattiakra is. A szomszédos hollandok sem akartak lemaradni. A groningeni protokoll
erős talaján – amely már 2004 óta engedélyezi az újszülött-eutanáziát –, a holland orvosokat képviselő Royal Dutch
Medical Association (Knmg) kidolgozott
egy szöveget (Orvosi döntések a súlyos
rendellenességet mutató újszülöttek életével kapcsolatban), amelyben kifejtik,
miért elfogadható és olykor miért szükséges a gyermek-eutanázia.
Ebben a meglepő dokumentumban az
orvosi egyesület azt is megfogalmazza,
milyen irányvonalakat kövessenek a
gyógyíthatatlan betegséggel rendelkező
kis betegek esetében. A javaslatok között
szerepel az eutanázia alkalmazása is azzal a céllal, hogy megrövidítsék a gyermekek és családjuk szenvedését. A felhozott érv objektíven abszurd: a szülők
szenvedése ok lehet a gyermek megölésére. Megerősítik például, hogy etikailag
lehetséges az izomlazító halálos injekció
beadása, „amikor hosszantartó nehézlégzés
áll fenn, kitolódik az elkerülhetetlen halál
ideje, és ez a szülők jó felkészítése ellenére is
súlyos szenvedést okoz nekik”. A gyötrelem nem tolerálható, jobb megölni valakit, mint szenvedést okozni.
De fennáll a kérdés: kiről beszélünk?
Ki a mondat alanya? Alapvető fontosságú megértenünk, micsoda fordulatot
vesznek az értékek ebben az állításban.
Egy ártatlan emberi lényt – anélkül,
hogy kifejezhetné a halál iránti vágyát –
megölhetnek azért, mert léte érzelmileg
fájdalmat jelent másoknak. Dr. Eduard

Verhagen, az említett dokumentum és
a groningeni protokoll egyik szerzője az
egyik fontos holland napilapnak, a
Volkskrantnak kifejtette, miért releváns
a szülők szenvedése: „Ezek a gyerekek
szürkék és hidegek, elkékül a szájuk, és pár
percenként hirtelen nagyon mélyet lélegeznek. Nagyon nehéz látni ezt a szülőknek, és
ez az állapot órákig, olykor napokig is elhúzódhat.” Az orvosok feladata az, hogy
megkíméljék a szülőket, hogy gyermeküket ilyen nehézségek között lássák
meghalni – magyarázza az orvos. Ez egy
jó palliatív kezelés részét jelenti.
Nem azért, mert mindig mi akarjuk
feltenni az i-re a pontot, de hosszú évek
tanulmányai és orvosi gyakorlata meg-

mutatták, hogy a palliatív kezelések
egész mást jelentenek. Vannak felnőttek,
akik indokoltnak tartják, hogy olyan emberek életéről vagy haláláról döntsenek,
akik nem tudják kifejezni egyet nem értésüket. Ma a súlyosan fogyatékos gyermekekről beszélnek, holnap szóba jöhetnek az agykárosult tizenévesek, holnapután a neurodegeneratív betegségekben
szenvedő idős emberek. A jól ismert csúszós lejtő elmélet mintha ma már nem
lenne megfelelő. Csúszós lejtő helyett itt
sokkal inkább valami meredek szikla
előtt állunk, amely nagyon emlékeztet a
tarpéji sziklára (az ókori Rómában innen
taszították a mélybe az elítélteket).
[Magyar Kurír]
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Isteni színjáték • Purgatórium
Immáron jobb vizek fölé evezni
emel vitorlát elmém kis hajója,
s szörnyü Tengert maga mögé veszti;
második Ország kerül íme szóra,
ahol kitisztul az emberi szellem
s méltóvá lesz, hogy legyen ég lakója.

A

Pokol tölcsérének mélyéből a
Föld túloldalán újra a napfényre
vezet az út. Óceán van ott, közepén
szigetszerű domb emelkedik, ennek oldala lépcsőzetes, teraszos, a hegyet körbefutó utakon egyre magasabbra lehet
jutni, legfelül egy fennsíkon már az
Édenkert várja az utazókat. Ide tartanak a Purgatórium köreiben vezeklők,
ide igyekszik költőnk, Dante is kalauzával, Vergiliusszal. Vándoraink jelképes őrrel, Catóval találkoznak, aki
ugyan a pogány időkben élt, de a legközelebb jutott a keresztényi erkölcshöz. Az ő tanácsára tisztítja meg Vergilius Danténak a pokolbeli úton beszennyeződött arcát. Hajnal van, indulhatnak. Az előpurgatóriumban olyanokkal találkoznak, akiket egyházi átok
sújtott, de imájuk meghallgatásra talált. Itt találkozhatni a hanyagokkal, és
azokkal, akik bűnben éltek, de életük
legvégén bűnbocsánatot nyertek.
Az első kör a kevélyeké. A szirtfala-

kon domborművek láthatók példázatokkal az alázat gyakorlására, ezekből
okulhatnak. Dante homlokán hét P betű
van, a hét főbűn (peccatum) jele, az
egyes körök elhagyásakor ezek közül
angyalszárny töröl le egyet-egyet.
Azért megkérdém: „Mondd meg, drága
Mester,
milyen súly hullt le rólam, hogy ma
lábam
fájást sem érez, fáradást se restell?”
Felelt: „Még hat P, bárha haloványan
homlokodon ég; egy le van törölve!
Ha le lesznek törölve mindahányan,
akkor majd nem hogy fáradság gyötörne,
de oly rabja lesz vágyadnak a lábad,
hogy épp a járás ringat majd gyönyörbe.”
A második körben járnak utazóink,
az irigyek között. A harmadik körben
a haragosok vezekelnek. Megtisztulásukat látomások segítik a szelídségről,
jóságról. Az újabb főbűn a jóra való
restség. Itt már belső akarat motiválja
a vezeklőket, igyekeznek, hogy jóvátegyék hajdani tunyaságukat. Hasonló a
helyzet az ötödik körben a fösvényekkel. Őket a földön fekve találjuk, amint
zsoltárt énekelnek. Több egyházi méltóság között V. Adorján pápa szólítja meg

Publius Vergilius Maro (Kr. e. 70–Kr. e. 19.)
római költő

Dantéékat. A két vándor is a megtisztulni vágyókkal énekel, mikor földrengés rázza meg a dombot. Megrémülnek, de kiderül, hogy e jelenség jót jelent, ilyenkor jut ki egy lélek a Purgatórium köreiből, s átlépi a Paradicsom
küszöbét. Az angyal ismét letöröl egy
P-t költőnk homlokáról, s átlépünk a
hatodik körbe, a torkosok közé. Csábító termését kínálja egy almafa, de
gyümölcseit el nem érhetik. Az utolsó,
a hetedik kör következik, ahol a bujaság miatt vezekelnek a bűnösök. Itt
igazi tisztítótűz ég, melyben himnuszokat énekelnek az egykor bujálkodók, s magasztalják a szüzesség erényét. Mind a hét főbűn jele letöröltetett
már Dante homlokáról, Vergilius nem
kísérheti tovább.
„Az örök tüzet, s az időlegesset
láttad, fiam” – szólt – „s most olyan
helyen vagy,
melyen túl nincs mód, hogy látó
lehessek.”
Új vezetőjéül természetesen plátói
szerelmét, Beatricét választja.
„Az vagyok! Beatrice! Néz jól rám!
Föl mertél végre jönni az oromra?
Nem tudtad, míly üdv lakozik hágóján?”
Éjszaka van, a Paradicsom küszöbén
Dante álomra szenderül.
[Szauer Ágoston]
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Szent Márton földje
MOZAIKSZEMEK A SZOMBATHELYI SZENT MÁRTON-TEMPLOM TÖRTÉNETÉBŐL

Levelek Rómából
A konvent és a szeminárium létrejö>e

U

gyancsak tevékenyen töltötte

túli főkapitány tíz évvel fiatalabb húga

hétfői munkanapját a Szent Do-

volt. A házaspár a domonkos atyákkal

monkos-rend generálisa Rómában, eze-

még a pettaui (ez ma a szlovéniai Ptuj

lőtt 355 évvel, 1658. szeptember 30-án.

városa) zárdán keresztül került kapcso-

Ezen a napon hat levelet is írt a szom-

latba, hiszen a szombathelyi konvent-

bathelyi domonkos zárda ügyében,

nek nyújtandó Erdődy-adományok

ahol ekkor már két évtizede voltak jelen

ügyében Kürti Jácint pettaui domon-

a prédikáló rendi atyák. Szerencsénkre

kos szerzetes ment tárgyalni Rómába

ezek az írások fenn is maradtak, meg-

1655-ben.

őrizte ugyanis őket a Batthyány-család

Mivel Erdődy György ajándékai fejé-

gazdag körmendi levéltára, amelyet

ben később éppen ezt az atyát kérte fel

szorgos munkával Iványi Béla rende-

gyóntatójának, ezen az 1658-as kora

zett közvetlenül a második világhá-

őszi napon a rend generálisa Rómában

ború előtt.

első levelében hozzájárult ahhoz, hogy

erről szól a negyedik levél – konventi

A szóban forgó levelek megírásának

Kürti páter a pettaui konventből a

rangra emeli, mivel itt Batthyány Er-

közvetlen kiváltó oka a szombathelyi

szombathelyi kolostorba telepedjen át.

zsébet kegyesen tizenkét rendtag eltar-

kolostornak nyújtott Erdődy-féle java-

Az ugyanekkor írt második levélben

tását vállalta. Ugyanekkor a klastrom

dalmak ügye volt. Az 1650-es évektől a

nyomatékkal fel is hívta az érintett

priorjává a magyar Hoffman Tamást

szombathelyi rendházat több katolikus

szerzetes figyelmét arra, hogy a gróf úr

jelölte ki, és engedélyezte számára,

főúr is támogatta. Közülük azonban ki-

jóindulata kellőképpen viszonoztassék!

hogy az új konventben szemináriumot

tűnt a tárnokmesteri címig emelkedő

A harmadik levélben magát Erdődyt

állítsanak fel, ahol a szerzetesjelölteket

gróf Erdődy György, valamint felesé-

értesítette Kürti Jácint gyóntatóvá való

majd teológiára és bölcseletre tanítják.

ge, Batthyány Erzsébet, aki a rend ma-

kinevezéséről és annak ehhez szüksé-

Ez utóbbi döntéséről Széchényi György

gyarországi megtelepedésén fáradozó

ges áthelyezéséről.

győri püspököt az e napon írt ötödik

Batthyány Ádám főkamarás és dunán-

A szombathelyi rendházat pedig – és

levelében értesítette, mivel az ő egyházmegyéjében feküdt a Szent Mártontemplom mellett felépített kolostor.
Végül a hatodik levél címzettje Batthyány Erzsébet volt. Írásában a generális a grófnő nagylelkűségéért cserébe
megígérte, hogy az szabadon választhat
gyóntatót magának a rend tagjai közül,
és természetesen minden egyéb vallási
szolgálatot is megadnak majd neki.
Mint arról a későbbi iratokból értesülünk, Batthyány Erzsébet Gamp (Gampenburg) Domonkos atyát választotta
gyóntatójának. Utóbb a szentmártoni
rendház egy elkülönített részén külön
lakrészt is berendeztek számára, ahol
özvegységre jutva több időt is eltöltött

A Santa Sabina-bazilika, a Domonkos-rend közponB temploma Rómában

támogatott szerzetesei szomszédságában.

[Kiss Gábor]
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Papi portré

Beszélgetés Nagy József atyával
Nagy József atya három éve a Szombathelyi Egyházmegye Papi O honában él. Szolgált Rábagyarmaton, Zalaegerszegen, Celldömölkön, Szombathelyen, Kőszegen és Pusztamagyaródon is. A papi pályájáról, valamint a mindennapjairól is kérdeztem.
Hogyan emlékezik vissza a gyermekkorára, mit kell tudnunk a családjáról?

Mit szóltak a szülei, valamint a környezete a döntéséhez?

Szentgotthárdi születésű vagyok, tízen

Az érettségi vizsga után a célomat

vagyunk testvérek. Másodikként szület-

édesanyámnak mondtam el, aki nagyon

tem. Sajnos egy öcsémet már elvesztet-

boldog volt és meghatódott. Ő mondta

tük, de boldogok lehetünk, hiszen még

el aztán édesapámnak a szándékomat,

él az édesanyánk, aki 89 éves. Őt a legki-

aki ugyancsak örült neki. A plébánosunk

sebb húgom ápolja Szentgotthárdon.

épp nyári szabadságát töltötte akkor,

Erősen vallásos családban nőttem fel,

amikor beadtam a jelentkezésemet a

édesapámmal hároméves koromtól fog-

győri szemináriumba. A káplán intézte

va minden vasárnap ott voltam a szent-

a papírokat. Amikor a plébános haza-

misén. A plébánián nőttem fel, rengete-

jött, én voltam a sekrestyés, de ő már

get ministráltam, amikor pedig nagyobb

mindent előkészített a szentmiséhez, ki-

lettem, egy-egy hónapig én helyettesí-

véve a bort. Nem sokat beszélt sem a

tettem a sekrestyést és a harangozót.

gyermekekkel, sem a fiatalokkal. Szól-

a jelmondatom, amely talán magából a

tam neki, hogy bor nélkül nem lehet mi-

családunk mély vallásosságából fakad.

sézni. Azt mondta, hogy igazam van és

Gotthárdon minden vasárnap délután

innentől fogva megváltozott minden.

volt Mária-litánia, minden első vasárnap

Már gyermekkoromban éreztem, il-

Megkérdezte, mik a terveim. Mikor el-

pedig körmenet. A szüleimmel minden

letve tudtam is ezt. A szentmisékre min-

mondtam, hogy már beadtam a jelent-

évben elmentünk a vasvári búcsúra is.

dig időben elindultunk édesapámmal,

kezést és felvettek, elkezdett latint taní-

Sosem felejtem el, hogy egyik évben

én pedig alig vártam, hogy elkezdőd-

tani. Sokkal többet tudtam latinul, mint

édesapámmal, majd a következőben

jön. Gyermekként mindig arra gondol-

akik egyházi gimnáziumba jártak.

édesanyámmal. Vasvártól Körmendig a

Mikor fogalmazódott meg Önben,
hogy pap szeretne lenni?

visszautat gyalog tettük meg.

tam, hogy én is ilyen pap bácsi akarok
lenni: tetszett az éneke, a ruhája, figyel-

Hogyan teltek a szemináriumi évek?

tem a prédikációra is, bár akkor még

Nagyon szerettem a szemináriumot.

nem sokat értettem belőle. Otthon aztán

Azok közé tartoztam, akik várták a szep-

Az első állomáshelyem Rábagyarma-

én magam miséztem a testvéreimnek,

tembert, hogy visszamehessenek. Ennek

ton volt, amelyhez még Csörötnek tele-

akik közül Péter szintén pap lett. Mivel

később következménye is lett. Az ötöd-

pülés tartozott. Rábagyarmat nagyon

édesapám szabó volt, ezért a maradék

évesek közül mindig kiválasztják az

vallásos település. A kommunizmus ide-

anyagokból varrt nekem ruhát, illetve a

úgynevezett főduktort, aki a kispapok

jén is minden gyermek járt hittanra. Há-

szentmiséhez mindent elkészítettünk.

ügyes-bajos dolgaival foglalkozik, tartja

rom évet töltöttem itt, majd egy évig a

Még prédikáltam is gyerekként. Majd

a kapcsolatot az elöljárókkal. Általában

zalaegerszegi Mária Magdolna-plébá-

jött egy hosszabb időszak, úgy tízéves

győri egyházmegyés kispapot jelölnek

niatemplomban voltam káplán. Ezt kö-

koromtól, amikor senkinek nem beszél-

ki erre a feladatra, de akkor szombathe-

vetően hat évig Szombathelyen, a feren-

tem a papi terveimről, ugyanis kigú-

lyi egyházmegyésként engem választot-

ceseknél szolgáltam, akkor Tibola Imre

nyolták azokat, akik hittanra, templom-

tak. Nagy megtiszteltetés volt számom-

nagyprépost úr volt a plébános. Ez ösz-

ba jártak. Kilenc éves voltam, amikor

ra, igazi összekötő szereppel járt a fő-

szesen tíz esztendő káplánként. Ezt kö-

Brenner Jánost meggyilkolták, ez a tra-

duktori feladat.

vetően neveztek ki plébánosnak Pusztamagyaródon, ahol hat évet töltöttem el.

gédia óriási hatással volt rám. Gyakran
gondoltam arra, hogy szívesen lépnék a
helyébe. Ez a vágy az évek múltával pedig csak erősödött bennem.
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Hova került a felszentelése után?

1972-ben szentelték fel, mi volt a jelmondata?
„Magasztalja lelkem az Urat!” – ez volt

Innen Celldömölkre kerültem, itt kilenc
évet szolgáltam, majd jött kilenc évig
Kőszeg. Három éve már sajnos nem tud-

Papi portré
tam ellátni a plébánosi feladataimat,
ezért a papi otthonba kerültem. Ami boldoggá tesz, hogy rengeteg ismerőst szereztem az állomáshelyeimen. Nagyon
sokan látogatnak. Amikor az otthonba
kerültem, az egyik nővér meg is jegyezte, hogy régen egy évig nem jöttek ide
annyian, mint hozzám egy hét alatt.
Mire emlékezik vissza szívesen?
Nagyon szerettem a gyerekekkel foglalkozni. A ferences templomban például hatszáz hittanosom volt. Egyszer kér-

a gyermekek nevelését és oktatását.

pén üdvözölte az argentin testvéreit.

tem a plébános urat, hogy tegyük még

Misztériumjátékokat írtam karácsonyra,

Azon a vidéken ugyanis nagy tisztelet-

ünnepélyesebbé a Szent Erzsébet-bú-

illetve Szent Erzsébetről, Kolbe atyáról,

nek örvend, úgy, ahogy nálunk például

csút. Meghívtuk Keszthelyi Ferencet,

Pio atyáról is. Nagyon szerették a gyer-

Páduai Szent Antal. Szent Kajetán a

aki akkor nagytétényi plébános volt,

mekek a színházi munkát, amely által

nyomorban élők, a hajléktalanok védő-

később váci megyéspüspök lett. Arra

közelebb kerültünk egymáshoz, a hit-

szentje. Ferenc pápa sajnálatát fejezte

kértem, hogy tartson szülői értekezletet

hez és Krisztushoz. Igazi közösséggé

ki, hogy nem tud az argentin testvérek-

és beszéljen a szülőknek a gyermekek

váltak a hittanosok. A Szent Erzsébetről

kel együtt ünnepelni, de gondol rájuk,

keresztény neveléséről. A szülői érte-

betanult játék nagy sikert aratott, még

imádkozik velük. Ekkor arra gondol-

kezlet előtt szentmisét mutatott be,

Zalaegerszegre is elvittük bemutatni,

tam, bár találkoznék én is egy hajlékta-

amelyen leginkább az idősebb korosz-

hatvan gyermek játszott benne.

lannal, hátha tudnék én is valamiben

tály vett részt. Aggódott, hogy hányan

segíteni, tenni valamit, ami valóban

jönnek el. Utólag bevallotta, hogy éle-

Amire még igazán büszke lehet, hogy

evangéliumi. Többször sétálok a Fő té-

tében így nem döbbent még meg, négy-

Celldömölkön az Ön munkája által is

ren, és a Jóisten megadta nekem, hogy

száz fiatal szülő jött be a templomba.

jöhetett létre a katolikus iskola.

találkoztam egy hajléktalannal, akivel

Ferenc atya a hazai hitoktatásért is felelt

Igen, valóban. A gyerekekkel való fog-

egy padon beszélgettünk (pedig a meg-

akkor és az országos hitoktatói összejö-

lalkozásban Celldömölk jelenti a csú-

szokott útvonalamon még sosem talál-

vetelen úgy fogalmazott: „Szombathe-

csot. Az egyházi iskola egyik legna-

koztam eggyel sem). Kérdeztem tőle,

lyen működik egy igazi hitoktató fészek,

gyobb kincse, hogy akik ott tanítanak,

mikor volt utoljára ünnep az életében.

életében még ilyennel nem találkozott.”

azoknak a fele a plébánián nőtt fel. Igazi

Elmondta, hogy nagyon régen. Kíván-

Mindig is a szívügyemnek tekintettem

krisztusi közösség a tanári gárda. A plé-

csi voltam arra is, hogy mi hiányzik

bánián megtanult krisztusi magatartást

most az életéből. Meglepetésemre nem

követik az életükben, és erre a szellemi-

az anyagiakat említette, hanem az egész-

ségre, gondolkodásra vezetik rá a gyer-

séget. Sokat beszélgettünk, kiderült,

mekeket is.

hogy buszsofőrként az Egyháznak is
dolgozott régen. A búcsúzáskor adtam

Mivel tölti az idejét manapság?

neki egy kis pénzt. Megköszönte, és azt

Ferenc pápa személyisége nagyon

mondta, hogy ma ünnep volt az életé-

megfogott, róla sokat olvasok. A legfon-

ben, mert velem találkozott és beszélge-

tosabb, hogy a Szentatya pápaként is lel-

tett. Ezekért a pillanatokért érdemes

kipásztor. Ő az a pápa, aki az evangéliu-

élnünk, ezért érdemes papnak lenni. Ez

mokat nemcsak ismeri és tanítja, hanem

az út Ferenc pápa útja, Jézus útja, az

megmutatja, hogyan kell élni. Nagyon

evangélium útja, ezen kellene mindig

jó választás volt véleményem szerint.

járnunk nekünk, embereknek.

Legutóbb például Szent Kajetán ünne-

[H. Pezenhófer Brigi a]
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Mozaik

Az ikon

A

z ikon a keleti művészet keresztény
szentképe. Fára festett táblakép.
Az Úr Jézust, az Istenanyát és a szenteket ábrázoló fa táblaképekből a XIV. századtól alakult ki az ikonoztázion. Az ikonosztázion szinte a mennyezetig ér, és
azon több sorban helyezték el az ikonokat, meghatározott, rögzített rendben. Ez
a rend emlékeztet az üdvtörténetre, és
jelképezi az egész mennyei világot az új
emberiséggel, amelynek soraiba hivatalosak a hívők is.
„Mindenki, aki egy képet tisztel, abban a
kép által ábrázolt valóságot tiszteli”, jelentette ki a 843-as zsinat. A zsinat javasolja
azt is, hogy mindenféle anyagból és mindenféle technikával készült szent ábrázolásokat helyezzenek el mindenütt, ahol
hívők élnek. Így azok, miközben csodálják és tisztelik az ikonokat, vonzódni
fognak a hit bajnokaihoz, és követni fogják életük példáját.
Az egyházi hagyomány, az apostoli
örökség figyelmes őrzője meghatározza
és átörökíti azokat a szabályokat, amelyektől az ikonkészítő nem térhet el anélkül, hogy súlyos tévedésbe ne esnék,
mert nem az ő személyes igazságának
kell kiemelkednie munkája által, hanem
Isten igazságának.
Az ikon készítésének tehát meghatározott rendje van, a fatábla előkészítésétől,
a rajzolaton, majd a festésen és a konzerváláson keresztül. Az elkészült mű azonban csak az áldás, beszentelés után lesz
szentté, az isteni kegyelem hatékony eszközévé, Isten élő jelévé. Ezután már az
ikont tisztelheti Isten népe.
Az ikon létrehozásához engedelmességre, tapasztalatra és zsenialitásra van
szükség. Főként azonban a hívők közössége által támogatott lelki aszkézisre,
alázatosságra és élő hitre. A festő tudja,
hogy ő csak a kezét kölcsönözte az Úrnak, hogy ő megmutatkozzék. Tudja,
hogy szolgálatot teljesített, betöltötte a
feladatot, amelyre elhívták.
Az ikonfestők minden lehetőséget felhasználnak arra, hogy a tanítást szépen
és érthetően közvetítsék. E jelképes beszéd lelki-szellemi összeszedettségre
késztet. Az ikonok az ember minden
szellemi erejét mozgósítják, hogy személyes válaszadásra késztessék.
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Andrej Rubljov

A

ki az 1970-es években járt középiskolába, valószínűleg meg kellett, hogy nézze iskolája szervezésében
Tarkovszkij Andrej Rubljov című filmjét. Csakhogy akkor minden, ami orosz
volt, bármilyen értéket hordozott is,
kényszer és elutasítás tárgya volt. A
kivezényelt diákok nem értették és
nem is figyelték a filmet. Talán néhány
művészettörténettel foglalkozó értelmiségi ült be a mozikba, hogy Tarkovszkij zseniális művét megnézze.
Andrej Tarkovszkij (1932–1986) orosz
(szovjet) filmrendező, forgatókönyvíró; a modern filmművészet korszakos, stílusteremtő alakja. Filmjeit áthatják a keleti és nyugati kereszténység
és a keleti nagy vallások hatásai. Saját
életét, hitét, gondolatait, az orosz kultúra és társadalom, valamint az emberiség jövőjének kérdéseit ábrázolja
egyéni stílusban. Párizsban halt meg.
Sírján ez a felirat olvasható: „Az ember,
aki meglátta az angyalt”.
Tarkovszkijt az Andrej Rubljov
1966-os forgatása közben atrocitások
érték a szovjet belügyi hatóságoktól.
A filmet egy ideig nem engedték játszani, majd amikor 1969-ben Cannesban elnyerte a filmkritikusok díját,
mégis engedélyt adtak a film bemutatására. 1972-től vetítették.
Andrej Rubjov ikonfestőről viszonylag kevés adattal rendelkezünk. Valószínűleg az 1380-as években született.
Szerzetes lett a moszkvai Andronyikov kolostorban. Ez a kor Oroszországban a szerzetesi élet felvirágzásának időszaka. Művészetére nagy hatással volt a Feofan Greggel való közös munka (1405) a moszkvai Angyali
Üdvözlet székesegyházban. Az Orosz
szentek élete című könyv 1430-ra teszi
halálát, s azt írja, hogy az Andronyikov kolostorban temették el.
A film nyolc tételből áll és fekete-fehér kópia. Ez a tagolás bizonyos szaggatottságot okoz, de a cél az, hogy a
nézőben váljék folyamatossá Rubljov
története. Az emberé, aki sokféle hányattatáson megy keresztül, de végül
célba ér. Tarkovszkij azt mondta: „Azt

az embert mutattam be, aki a legnehezebb
utat választja, és következetesen kitart hite
mellett. Ideálom az az ember, aki mindig
hű marad önmagához.”
A nyolc tétel közül kettőt említsünk
meg: a vlagyimiri székesegyház elleni
tatár támadást és a harangöntést. Az
elsőben egy orosz ember hatalomvágyból hozza a tatár ellenséget Vlagyimir városára. Mindent elpusztítanak, a gyönyörű székesegyházat, a
benne lévő ikonosztázzal és az ott megbújó emberekkel együtt. A szerzetesek
közül egyedül Rubljov éli túl a szörnyű
eseményt. Ekkor némasági fogadalmat
tesz. Nincs mit mondania, és úgy érzi,
a művészetére sincs szükség egy ilyen
világban.
A Harangöntés című részben a nagyherceg parancsára egy óriási ezüst harangot öntenek. Csakhogy a munkák
vezetője egy nagyon fiatal fiú, aki apjától látta ezt a mesterséget, de harangot még soha életében nem készített.
A harang a közösség összefogásának
eredményeképpen mégis elkészül, és
a hangja csodálatos. A fáradtságtól és
félelemtől kimerült fiút Andrej Rubljov emeli fel a földről. Ekkor megjön az
ő hangja is. Együtt indulnak a Szentháromság-templomba, a jövőjük felé.
A filmet, mely – az Etalon kiadó sorozatában jelent meg – elsősorban a
felnőtt korosztálynak ajánljuk, fiataloknak esetleg mégis azért, hogy a
bölcsesség és az állhatatosság erényére szert tett Rubljov – Tarkovszkijtól példát lássanak.
AZ OLDALAKAT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SALAMON VIKTÓRIA

Mozaik

Darvasi László

Egri László

Kezdődik az iskola! (részletek)

S

zív kilépett az utcára, aztán sokáig
bámulta az eget, olyan mérhetetlenül
nagy volt, hogy már nem is volt. Nincs is
az, ami ekkora. Kezdődik, gondolta aztán,
hát megint elkezdődik! Az évnyitón öszszegyűlik minden, ami számít, a jó, a
rossz, az áldott bizonytalanság, a félelem,
a bátorság, az önzés, és aztán... ó, aztán
becsengetnek.
Hát igen, a csengőszó!
Kedves gyerekek, így csengettyűzik, kolompol, bimbamozik az élet, ha kimehettek az udvarra, és így, biztosan emlékeztek még, ha be kell jönnötök. Tehát csengő, szépen bejön mindenki az udvari szakadék mellől, a mennyországi internetcafé vagy a pénzverde épületéből, sorakozik, aztán ül szépen a padban, ma a Vágyakozásról tanulunk.
Lesznek újra egészen különleges pillanatok, amikor a szívre éppúgy szükség
lesz, mint a jéghideg döntésekre. Például
amikor senki sem megy az iskolába, csak
te léped át a rettenetes küszöböt, kihalt az
épület, egyetlen tanár nem poroszkál halálnaplóval a hóna alatt a folyosón, a tornateremben árválkodik a sok bilincs, a
szégyenpad és a tanulmányi akasztófa, a
szertárban senki sem rendezgeti a számlákat, a banki tartozásokat, de még a takarító néni sem szedegeti a feleslegesen
írt szerelmes leveleket, nincs társ sem,
nincs padszomszéd, kong a világ, mint
egy üres bádogszív, és neked mégis tanulni kell. Sőt, neked felelni is kell! Úgy
kell tenni, mintha szemben állna veled a
tanárnő, szomorú, kisírt szemű, középkorú hölgy, az ember nem tudja eldönteni, hogyan is kellene szeretni őt.
Készült, Szív? Hát persze, tanárnő, készültem. Akkor mondja el, mit tud az
ürességről!
Üresnek nevezzük azt az állapotot,
amikor látjuk a dolgok helyét, de magukat a dolgokat nem, az üresség a hiány
metaforája, amikor a...
Jól van, Szív, ma megfelelt, de azért az
ürességről még kérdezni fogom!
És lesznek mindenféle beírások az ellenőrzőbe, rosszalkodások, hamiskodások
után. Hiszen nem is ember az, akinek

nincsenek megrovások az ellenőrzőjében! Vagy talán ember, csak nagyon fél.
Annyira fél, hogy a világ nem veszi észre.
Nem azért kapsz intőt, mert rosszalkodsz, csintalankodsz, hanem mert észrevesznek! Észrevesznek, fekete pont,
intő, rovó, kiküldés.
Menjen ki! Hallja, azonnal hagyja el a
termet, az életet!
Ha nem vesznek észre, akkor nem is
vagy. Egyszer Szív osztálytársa felállt az
Életbenmaradás órán, és halkan, de súlyosan, ahogy csak a Nemecsek Ernő-féle
kisfiúk tudnak szólni, arra kérte a tanárt,
hogy írjon be neki egy intőt. Mert ő még
soha nem kapott intőt. Tudni akarja végre,
milyen érzés. Biztosan rossz érzés, de milyen rossz érzés?! A tanár szánta a kis strébert, rendben, mondta, kap a fiú egy intőt,
de csak akkor, ha csinál valami rosszaságot.
„Tisztelt Szülők, fiuk az Életbenmaradás
órán többszöri felszólításra sem rosszalkodott.
Osztályfőnöki megrovásban részesítem, és figyelmeztetem, legközelebb súlyosabb következménye lesz az ehhez hasonlatos cselekedeteknek!... pont, aláírás, sk”
Ebben az évben is lesznek majd hamis
igazolások, lógások, egyszerűen nem
mennek be órára, talál egy embert, és kifutnak a zöldbe.
„Tisztelt Osztályfőnök! Fiam, elmondása
szerint, az iskolába menet eltévedt. Pedig a
nap ugyanúgy kezdődött, mint máskor, megmosakodott, cukor nélküli kávét ivott, közben
silabizálta a világhíreket, és téblábolt, mondom, ahogy szokott, aztán valami jóra akart
gondolni, ami sikerült is, és aztán elindult.
Állítása szerint egy váratlan, de nyilván nem
ok nélküli pillanatban minden tudás elhagyta, illetve nem pontos így, inkább a nem tudása működött, nem tudta, hol az iskola, nem
tudta, hol az élet, és én csodálkoztam, hogy
aztán végül hazaért!”
Igen, kezdődik az év.
Szív benyitott az osztályterembe, leült,
elővette a tanszereket, az Igent, a Nemet
és a Talánt. Aztán figyelni kezdett, kicsit
izgult, de hamar megnyugodott, úgy látszik, ebben az évben se fog érteni mindent.

Hazatérés
Ha egyedül lépkedek,
hallom a lépteket,
üresen zajongnak.
Rád gondolok, s várom,
hogy épüljön a várrom,
mely szívembe omlott.
Rossz tettektől romlott
az egykor dicső erőd,
neked van csak oly erőd,
hogy bocsánattal oldozz,
s minden rést befoltozz,
mely szívem kapuján tátong.
Építem, kézen fogva, veled,
szólítván segítő atyai neved:
Mutasd az utat, a helyes tettet,
velem együtt tetted ima-zászlóm,
épülő váram tornyos fokára.
Virágzik majd, nem is oly sokára.
Nem omlanak többé falak,
nincsenek hangzatos, üres szavak,
nincs ígéret, nincs több panasz.
Köszönöm, hogy fiaddá tettél,
igaz szeretettel befödtél.
Köszönöm a derűs éveket,
miket tőled kaptam.
S cserébe én mit adtam?
Hűtlenséget, néha léha
módon fordultam el tőled.
De táplálkozom belőled
újra, s boldogabb vagyok,
szemem ismét ragyog,
hallom hívó szavad,
minden földi javak
eltörpülnek, s haladok,
veled maradok örökké
és azután, ha belépek
felhő-honod kapuján.
Engesztelő szentmisét mutatnak be a csehimindszen plébániatemplomban Mindszenty József bíboros, hercegprímás mielőbbi boldoggá avatásáért és magyar hazánkért szeptember 29-én 15 órakor. A
szentmise főcelebránsa dr. Veres András
megyéspüspök lesz. A szentmise után a
szombathelyi Erkel kórus ad rövid koncertet, majd a résztvevők közösen vonulnak
Mindszenty bíboros úr szülői házához,
amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma húszmillió forintos támogatásával
sikerült felújítani. A hercegprímás úr szülői
házát a Terror Háza Múzeum, valamint a
Mindszenty Alapítvány segítségével múzeummá alakíto3ák át.
2013. szeptember ● Marnus ● 15

A Szentatya szeptember
havi imaszándékai
Általános szándék (A csend értéke):
Hogy korunk emberei, akiket gyakran eláraszt a zaj, fedezzék fel újra a csend értékét, és tudjanak hallgatni Isten és a testvérek szavára.
Missziós szándék (Üldözö! keresztények):

Hogy azok a keresztények, akik a világ
számos vidékén üldözést szenvednek, tanúságtételükkel lehessenek Krisztus szeretetének prófétái.

Elhunyt Bárdics Lajos atya
„A szívünk most sem csügged el, / Mert most is értünk könnyezel. / Tebenned
bízunk, Mária, / Édes Vasvári Szűzanya.” (Vasvári ének)
Bárdics Lajos ny. plébános, életének
80., áldozópapi szolgálatának 57. évében, augusztus 3-án, szombaton vasvári otthonában váratlanul elhunyt.
Végakaratának megfelelően egykori
hívei körében, a vasvári temetőben helyezték végső nyugalomra augusztus
9-én, a vasvári templomban 9.30 órakor kezdődő gyászmise után. Bárdics
Lajos atya 1933. november 11-én született Felsőszilvágyon, és 1957. június
23-án szentelték pappá Szombathelyen. Élete folyamán a következő helyeken hirdette Isten Örömhírét és
szolgálta a Szombathelyi Egyházmegye híveit:
• 1957–1958: káplán, Szepetnek
• 1958–1960: káplán, Körmend
• 1960–1966: káplán, Egervár
• 1966–1981: plébános, Szarvaskend

• 1981–2009: plébános, Vasvár
• 2000–: tiszteletbeli kanonok
• 2002–2008: a Vasvári Esperesi Kerület esperese
Nyugodjék békében! Requiescat in pace!

MEGJELENT az egylapos, A3-as méretű egyházmegyei falinaptár, amelyen a szombathelyi Sarlós Boldogasszony székesegyház Jézus
Szíve oltárképe látható. Az aktuális névnap, szentek ünnepe és más egyházi ünnepek melle, a holdállásokat is nyomon követhe-k
a naptárból. A Mar-nus Kiadó gondozásában megjelent egylapos falinaptár megvásárolható a Mar-nus Könyvesboltban és az egyházmegye templomaiban. A 2014-es Egyházmegyei Kalendárium szeptember végén – október elején érkezik meg a nyomdából.
Főszerkesztő: Kürnyek Róbert • Főszerkesztő-helyettes: Ipacs Bence • Szerkesztők: Csuti-Mátyás Zsófia,
Déri Péter, Horváth István Sándor, H. Pezenhófer Brigitta, Salamon Viktória, Teklits Tamás • Nyomdai
kivitelezés: Premier Nyomda Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 64.) • Felelős vezető: Hlinka Zsolt • Megrendelés száma: 73171/10 • 2013. augusztus • Kiadó: Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3.) • Telefon: 94/513-191 • E-mail: info@martinuskiado.hu • Internet: www.martinuskiado.hu • Felelős
kiadó: Teklits Tamás igazgató • ISSN 2060-145X • Az újságban található cikkek a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók.

