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„Érezzétek az elkötelezettséget arra, 
hogy megjelenítsétek a kommunikációs 
és információs világ kultúrájában azokat 
az értékeket, amelyekre életetek épül!”

(XVI. Benedek pápa)

Szolgálunk és kommunikálunk
A Martinus a jelen számmal a 7. év-

folyamába lépett. Olvasóink már

jól tudják, hogy évről évre igyekszünk

magazinunkat szebbé tenni, és minél in-

kább megfelelni a kommunikáció által

támasztott új kihívásoknak. Éppen ezért

e számtól kezdve az új kinézet új belső

tartalmat is hordoz. Az idei lapszámok

mindegyike egy-egy téma köré csopor-

tosul majd, amelyek mellett megtalálhat-

ják majd a jól megszokott rovatokat is.

E szám témája a tömegkommunikáció.

Megkíséreljük feltérképezni a médiában

rejlő veszélyeket, ugyanakkor meg kí-

vánjuk ismertetni azt is, hogy milyen

hatalmas lehetőség rejlik ezek helyes

használatában. Így nem kell félnünk,

hogy egy-egy plébánia szolgálatába ál-

lítsuk a közösségi hálókat, illetve hogy

folyamatosan frissülő online tartalmakat

kínáljunk azoknak, akik egyelőre csak

otthonuk biztonságában érdeklődnek

Egyházunk iránt. 

Havilapunkban bemutatkozik a ma-

gyar katolikus tömegkommunikáció

négy legfontosabb területe: az írott saj-

tó, az internet, a rádió és a televízió. Ezen

országos médiumok főszerkesztői ismer-

tetik meg az olvasókkal munkájukat és

küldetésüket, s ezáltal ráirányítják a fi-

gyelmet e sokszor méltánytalanul hát-

térbe szorított eszközökre. 

A Martinus szerkesztősége is e cél ér-

dekében folytatja tovább munkáját.

Ezentúl is szeretettel nyújtjuk át olvasó-

inknak hónapról hónapra munkánk

gyümölcsét. Kérjük, hogy továbbra is

keressenek és segítsenek bennünket!                 

Kürnyek Róbert
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D r. Veres András megyéspüspök az es-

peresi kerületek papjainak véleményét

kikérve 2013. november 30-ai hatállyal újabb

öt évre espereseket nevezett ki a kerületek élé-

re. Az ünnepélyes esperesi eskütételre a de-

cember 9-ei rekollekció alkalmával került sor. 

Az esperesek a püspök legközelebbi mun-

katársaihoz tartoznak. Feladatuk az esperesi

kerületben folyó lelkipásztori tevékenység elő-

mozdítása és összehangolása. Gondot kell vi-

selniük a kerület papságára, segítve tovább-

képzésüket, törődve lelkiállapotukkal, különö-

sen pedig azokkal, akik nehéz helyzetben van-

nak vagy problémákkal küzdenek. Fokozott

figyelmet kell fordítaniuk mind lelki, mind

anyagi tekintetben azokra a plébánosokra, akik

súlyos betegek.

Az esperesnek felügyeleti tevékenysége is

van, amely kiterjed a papi személyekre, temp-

lomokra, a liturgia végzésére, de az adminiszt-

rációra is. 

A tíz esperesi kerület élére az alábbi szemé-

lyek kaptak kinevezést: 

• Jáki Esperesi Kerület: Dr. Rátkai László

• Kemenesaljai Esperesi Kerület: 

Dr. Koltai Jenő

• Kőszegi Esperesi Kerület: 

Harangozó Vilmos

• Lenti Esperesi Kerület: Kiss László

• Letenyei Esperesi Kerület: Decs István

• Őrségi Esperesi Kerület: Varga Ottó

• Sárvári Esperesi Kerület: Orbán István

• Szombathelyi Esperesi Kerület: 

Molnár Szabolcs

• Vasvári Esperesi Kerület: Burusán József

• Zalaegerszegi Esperesi Kerület: 

Stróber László

A Jóisten áldása kísérje szolgálatukat!

Császár István
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A média és a tömegkommunikáci-

ós eszközök szerepe a 21. század

társadalmában rendkívüli módon felér-

tékelődött. Elsődleges információforrás-

sá a televízió, a rádió, az újság és az in-

ternet vált, olykor olyannyira radikális

módon, hogy emberek sokszor inkább

a médiának hisznek, semmint józan

eszüknek vagy éppen a saját szemük-

nek. A média így nem csupán informá-

cióforrássá, hanem tudat- és gondolko-

dásformáló eszközzé is vált. 

A katolikus média céljaiban és mód-

szereiben különbözik a szekuláris mé-

diaeszközöktől. Míg a világi médiater-

mékek tájékoztatási feladata mögött az

anyagi haszonszerzés érdeke is ott rej-

tőzik, addig a katolikus hírközegek az

evangélium hirdetése érdekében hasz-

nálják eszközeiket. Míg a szekuláris mé-

dia hajlamos átlépni mindenféle erköl-

csi normát a tájékoztatás és tájékozódás

jogára hivatkozva, addig a katolikus mé-

dia nem csupán a társadalmi törvénye-

ket, hanem az isteni törvényeket és az

erkölcsi normákat is vitathatatlannak és

megkerülhetetlennek tartja saját magá-

ra nézve. A szekuláris média nem csupán

közvetíteni akarja a valóságot és az igaz-

ságot, hanem meg is akarja határozni

azt. A katolikus média ellenben mindig

az igazság szolgálatába szegődik. 

A katolikus médiának két nagy kísér-

téssel kell szembenéznie, s igyekeznie

kell mindkettő csapdáját elkerülni. Az

első kísértés az, hogy igyekszik a sze-

kuláris média, s legfőképpen a bulvár-

sajtó által mesterségesen gerjesztett igé-

nyeket azok módszereivel kielégíteni.

Ez azért nem lehetséges, mert a katoli-

kus doktrínához és erkölcsi alapelvek-

hez való hűsége kérdőjeleződhet meg,

ha olyan eszközöket és témákat választ,

amely a helytelen módon és a helytelen

cél érdekében gerjesztett igényeket ki

tudja elégíteni. Más kérdés persze, hogy

ezek az igények egyáltalán bármikor is

kielégíthetők-e? A másik kísértés, hogy

egyfajta álszerénység mögé rejtőzik,

mondván: ne dicsekedjünk saját ma-

gunkkal. Az evangéliummal azonban

éppen hogy elő kell állni, azt nem lehet

és nem is szabad elhallgatni. Hiszen azt

megmutatni, hogy az evangélium még

ma is hatékony, sőt, csodákat tevő, a

leginkább megfelelő tanúságtétel Krisz-

tus mellett. A dicsekvés így tanúságté-

tellé válhat, de csak akkor, ha célja nem

önző, hanem túlmutat saját magán.

Szép példát mutat a nyilvánosság

vállalására Kalkuttai Boldog Teréz

anya, akiről köztudott volt, hogy nem

szerette, ha fényképezik. Ez azonban

szinte elkerülhetetlen volt számára, hi-

szen bárhol jelent meg, újságírók hada

szeretett volna róla fotót készíteni. Vé-

gül – saját elmondása szerint – egyezsé-

get kötött Istennel, hogy minden egyes

fotóért, amit róla készítenek, egy lelket

kienged a tisztítóhelyről. Ezt követően

már nyugodt lélekkel tudta fogadni azt,

ha kamerák kereszttüzébe kellett állnia. 

Valahogy éppen így kell a katolikus

médiának is dolgoznia: odaadnia idejét,

munkáját és tehetségét egy természet-

feletti cél érdekében. Az eszköz így el-

tűnik, s ami hátra marad, az a maradan-

dó érték lesz, amit munkájukkal a mé-

diaeszközök megteremtettek. Pál apos-

tol bölcs megállapítása itt is érvényes,

hiszen nem az a fontos, aki ültet és ön-

töz (aki ír vagy fényképez), hanem a nö-

vekedést adó Isten, aki az írásokon és

képeken keresztül megérinti azokat,

akikhez az üzenet eljut. (Vö. 1Kor 3,7)

A katolikus média így piaci alapon so-

ha nem lesz riválisa az egyéb siker- és

profitorientált médiatermékeknek. En-

nek ellenére szükséges felismerni, hogy

a katolikus sajtó minden ágazata értéket

közvetít, s ha nem akarjuk, hogy a ren-

delkezésre álló világi sajtóorgánumok

válogatás nélkül etessenek bennünket

haszontalan és erkölcstelen tartalmak-

kal, akkor szükséges tudatosan a katoli-

kus média mellett döntenünk, hogy az

áthathassa a társadalmat annak legmé-

lyén kezdve, s így a mi érdeklődésünk,

újságolvasási, rádióhallgatási és interne-

tezési szokásaink is hozzájáruljanak az

emberibb világ és az egyre hitelesebb

Egyház kialakulásához. 

Kürnyek Róbert

Szükség van-e a katolikus médiára?
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Milyen feladatokat lát el az iroda?
Mi az elsődleges célja?

November 11-én, Szent Márton ünne-
pén nem egy új projektet kezdtünk, és
nem egy új jogi személy indulására kér-
tük a Jóisten áldását, hanem egy szolgá-
lat indítására. A Martineum Felnőttkép-
ző Akadémia – a napokban 21 évvel
ezelőtti keltezésű – Alapító Okiratában
megfogalmazott feladatunk teljesítésé-
nek egyik újabb állomása a Szent Már-
ton Zarándokiroda megnyitása. Az el-
múlt évtizedekben is részt vett az Aka-
démia Szent Mártonhoz kötődő zarán-
doklatok – például 1997-ben, a Szent
Márton-évben egyházmegyénk tours-i
zarándoklatának megszervezésében –,
kiállítások, konferenciák rendezésében.
Így számunkra a feladat nem új, eddig
is eleget tettünk ennek.

Közeledik ismét a Szent Márton-év.
Az iroda elsődleges célja, hogy segítsen
az egyházmegyének a programok meg-
szervezésében és lebonyolításában, to-
vábbá az ide érkező zarándokok prog-
ramjainak összeállításában, megszerve-
zésében és lebonyolításában. Az utóbbi
időben azt tapasztaltuk, hogy erre igény
van. Ez nem egy utazási iroda, hanem
egy szolgálat és nem szolgáltatás. Nem
vallási turizmusról van szó, hanem za-
rándoklatokról, lelki programokról.

Együtt dolgozunk azokkal a civil
szervezetekkel, amelyek az elmúlt év-
ben a különböző projektek keretében
már sokat tettek azért, hogy Szent Már-
ton életét, születésének helyét mind
többen megismerjék. Együtt fogunk őr-
ködni azon, hogy Szent Mártonból ne
karnevál legyen, hanem nemzetünk és
Európa lelki megújulását segítsük elő
tevékenységünkkel. Szent Márton tisz-
teletének nem tett jót a II. világháborút
követő időszak... Vagyis inkább meg-
fordítanám: nem tett jót nemzetünknek,
hogy a számunkra életpéldát mutató,
krisztusi úton tartó példaképeket igye-
keztek az életünkből kitakarítani, de
erre számtalan európai példát is lehetne
felhozni. Most tapasztalhatjuk ennek kö-
vetkezményét, hogy a keresztény érté-
keit vesztett Európa miként gyötrődik.

Milyen módon lehet népszerűsíteni
az iroda munkáját? Hogyan találnak
rátok a zarándokok? Van internetes
elérhetősége az irodának?

Az egyházmegye vezetésével meg-
szólítjuk azokat a magyar és európai
egyházmegyéket, rajtuk keresztül a plé-
bániákat, amelyek kötődnek Szent Már-
tonhoz. Felvesszük velük a kapcsolatot
és ösztönözzük, segítjük, támogatjuk
őket abban, hogy elzarándokoljanak
egyházmegyénkbe. Az Akadémia hon-
lapján már megtalálható a Zarándok-
iroda és azon keresztül is már többen
elértek minket, tehát működik.

Milyen igényeket tudnak kielégíteni
az iroda munkatársai?

Az iroda munkatársai segítenek a za-
rándokcsoport életkori, érdeklődésbeli
igényeinek megfelelő programokat ösz-
szeállítani, ami lehet akár lelkigyakorlat,
gyalogos zarándoklat, elmélkedés, mű-
vészet- és művelődéstörténeti vonatko-
zások megismertetése, tudományos
konferencia, de a zarándokok igényei-

nek megfelelően természetesen a szál-
lás és az ellátás megszervezésében is tu-
dunk segíteni.

Esetleg nekünk, helyieknek is szer-
veztek majd programokat?

Az iroda mindenki előtt és minden
kezdeményezés előtt nyitva áll. Lesznek
olyan programok, amelyek kifejezetten
helyi érdeklődésre, kezdeményezésre
szerveződnek. Kitűnő partnerek az eb-
ben már eddig is jeleskedő civil szerve-
zetek és természetesen egyházi szemé-
lyek, valamint egyházmegyénk intéz-
ményei.

Szent Márton Zarándokiroda
Ünnepélyes püspöki áldással kezdte meg működését Szombathelyen a Szent Márton Zarándokiroda. A megnyitó ün-
nepségre 2013. november 8-án került sor a Martineumban. A részletekről Maurer Péter igazgatót kérdeztük.

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: H. PEZENHÓFER BRIGITTA

A HÍREK FORRÁSA: MAGYAR KURÍR

Rövid hírek
Befejeződött a máriagyűdi bazilika

jubileumi éve. Udvardy György pécsi

megyéspüspök zárta le az ünnepség-

sorozatot, amelyet a kegyszobor ado-

mányozásának háromszázadik év-

fordulója alkalmából hirdettek meg.

1713-ban adományozta a kegyhely-

nek Nesselrode Ferenc pécsi megyés-

püspök a Rákóczi-szabadságharc elől

Eszékre menekített kegyszobor he-

lyébe a ma is látható Mária-szobrot,

karján a kis Jézussal.

■

Ferenc pápa létrehoz egy bizottságot

a gyermekek, kiskorúak védelmére.

Ez a nemzetközi bizottság beszámol

majd arról, hogy hogyan valósítják

meg a gyakorlatban a gyermekvé-

delmet, új kezdeményezéseket java-

sol a Kúriának, a püspöki konferen-

ciáknak és a szerzetesi kongregáci-

óknak. A bizottság összetételét és ha-

táskörét a közeljövőben ismerteti a

Szentatya, megfelelő dokumentum

formájában.
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Mit kell tudnunk önről, illetve a csa-
ládjáról?

Szüleim, sőt nagyszüleim is Zalaeger-
szegen éltek. Már kisgyermekként ré-
szem volt családomban megismerni, át-
élni a keresztény élet szépségeit. Az egy-
házközségünk életében mindig aktívan
részt vett az egész család. Sajnos 27 évi
házasság után férjemet Pio atya halála
napján váratlanul magához hívta az Úr.
Azóta gyermekeim kirepültek. Zoltán fi-
am Veszprémben talált otthonra, Gellért
fiamat a szeminárium elvégzése után,
2006-ban szentelte pappá Márfi Gyula
érsek úr. Éva lányom öt csodálatos uno-
kával gazdagította életemet. A Jóisten
után családom minden tagjának sokat
köszönhetek. Mindig és mindenben szá-
míthatunk egymásra. Ennek köszönhe-
tően, segítségükben bízva mertem je-
lentkezni a Mária Rádió felhívására. A
rádió magazinjának terjesztésére önkén-
tes futárokat keresett, ekkor még na-
gyon keveset hallottam a rádióról.  

Hogyan zajlik az önkéntes munka?
Emlékszem, első alkalommal gépko-

csival hozta le az egyik budapesti ön-
kéntes a magazinokat, én pedig egyedül
kezdtem a lapok kézbesítését. Ekkor
még nagyon kevesen igényelték. Az
egyik utcában, amikor kerestem a cím-
zettet, épp azt szólítottam meg, akinek
vittem a magazint. Azóta is köztünk
van ez a kedves hölgy. Később a rádió

egyik munkatársa, Nagy Lajos összehí-
vott bennünket, csak ekkor ismerked-
tünk meg egymással. Elmondta a teen-
dőket és tanácsokat adott. Mára már
több mint 450 címre kézbesítjük a ma-
gazinokat az önkéntesekkel. Néhány
éve kértek bennünket a rádiótól, hogy
valakinek vállalni kellene a zalaeger-
szegi önkéntesek vezetését. A társaim
biztatását látva elfogadtam a felkérést,
így lettem a zalaegerszegi önkéntesek
koordinátora és egyben összekötője a
budapesti Mária Rádió munkatársaival.
Ahhoz, hogy munkámat el tudjam vé-
gezni, gyermekeim segítségével a szá-
mítógépes ismereteket is el kellett sajá-
títanom, hiszen a mai technika ezt már
megköveteli. A leküldött magazinokat
szétosztjuk egymás között, és a város-
ban ki-ki a maga területén kézbesíti.
Ugyanakkor, ha valakinek gondja van
a rádióhallgatás terén, azt is próbáljuk
orvosolni. A város nagyobb egyházi
eseményeiről tájékoztatom a fővárosi
kollégákat. Ha úgy gondolják, közvetí-
tést vagy riportot kérnek az esemény-
ről. Technikai dolgokban még eléggé
gyerekcipőben járunk. Ennek ellenére
már többször volt szentmise-közvetítés
is. A templomainkban szinte mindenütt
gondoskodunk arról, hogy a hívek tájé-
kozódhassanak a Mária Rádióról, annak
hallgathatási feltételeiről.  

Hányan vannak a zalaegerszegi cso-
portban?

Mikor 2007-ben elindult Zalaegersze-
gen a Mária Rádió adása, az akkori Zel-
ka kábelhálózatán lehetett hallgatni. Ak-
kor 8–9 önkéntessel kezdtük a szolgála-
tot. Jelenleg 17 aktív önkéntes szolgál a
közösségben, amely nem plébániához
kötött, hanem a város és környéke hívő
közösségéből áll. Ebben van technikus
is, de 95 százalékban futárszolgálatot
végzünk. 

Miért tartja fontosnak ezt a munkát?
Ezt a tevékenységet talán nem is ne-

vezhetném munkának, hanem szívből

jövő szolgálatnak, amit senkire nem le-
het ráerőltetni, ezért fizetést nem ka-
punk. Aki nem érzi, hogy a munkájára,
tehetségére szükség van, az nem tudja
végezni ezt a szolgálatot. Viszont fon-
tos, hogy ezt megérezzük és teljesítsük.
Az embereknek szükségük van a rádió
hangjára, amiből az imádság, a szeretet
és az evangélium hangjai szólnak. Fon-
tos, hogy legyenek önkéntesek, akik se-
gítik a munkát, hiszen nagyon sokan
merítenek lelki vigaszt és erőt a műso-
rokban elhangzottakból.  Fontos, hogy a
ma embere a rádióban is megtalálja a
keresztény hangot, és ezt mi is segíteni
tudjuk munkánkkal. Ez a munka Isten-
nek végzett szolgálat, amit mindannyi-
an nagy örömmel teszünk.

Elérhetőek interneten?
A Mária Rádiót természetesen el lehet

érni a www.mariaradio.hu honlapon.
Itt hallgatni, sőt az archívumból vissza-
hallgatni is lehet a műsorokat. A hallga-
tók tájékozódhatnak, sőt országos szin-
ten is tájékoztatják az érdeklődőket az
egyházi eseményekről. Megismerhető a
munkájuk, az önkéntesek tevékenysé-
ge, hogy ki-ki milyen feladatot lát el. A
rádió műsora, a közvetítések helyszíne
is folyamatosan olvasható. 

H. Pezenhófer Brigitta

Önkéntes koordinátorként a hívők szolgálatában
Furján Zoltánné Mária Zalaegerszegen él, és a Mária Rádió munkájában vesz részt, mint önkéntes koordinátor. A kö-
vetkezőkben őt és mindennapi tevékenységét ismerhetik meg az olvasók.



▲A szakkollégisták december 11-én zenés adventi műsorral
kedveskedtek a Papi Otthon lakóinak. Az ünneplés közös
szentmisével folytatódott a Szent Norbert-templomban, majd
a szakkollégium udvarán gyűltek össze a fiatalok. Áder Andrea

▼A szombathelyi KÉSZ december 9-i előadásán dr. Németh
Norbert egyetemi lelkész Ferenc pápa új, formabontó írását,
Az Evangélium öröme című dokumentumot is ismertette,
melyben a pápa összefoglalja saját programját. Németh Brigitta

▲ Igazi vásári hangulat és a diákok ajándékai töltötték be az
iskolát. A vásár bevételét rászoruló tanulóink támogatására,
tanulmányi versenyek nevezési díjaira fordítjuk, és az egy-
házmegyei Karitásznak ajánljuk fel. Nagylaki András

▼ Szeplőtelen fogantatás napjához legközelebb eső vasárna-
pon a sárvári Szent László iskola nevelői, a diákok szülei,
képviselői és a Rózsafüzér Társulat tagjai elzarándokoltak a
hegyközségben álló Szűzanya-szoborhoz. Márkus Sándorné

Szakkollégiumi karácsony Szeretetvásár a Brenner iskolában

Az új pápaság hangsúlyai A Szűzanyát köszöntötték

ÉLETKÉPEK
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A Szent Imre iskolában december 6-án Mikulás Kupa labdarúgó tornát
rendeztünk, melyre Kemenesmagasiból és Celldömölkről is érkeztek
gyerekek. A mérkőzéseket hetesrúgó verseny zárta. Molnár Terézia

Mikulás Kupa Jánosházán

Bronzérmes a győri szeminárium focicsapata

December 12-én megnyílt a Terror Háza Múzeum kiállítása a Mindszen-
ty Emlékházban. A kiállítás történészi koncepcióját dr. Schmidt Mária, a
Terror Háza Múzeum főigazgató asszonya állította össze. Déri Péter

Kiállítás nyílt Csehimindszenten

Az egyházmegyei levéltár
új projektje

A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár épít-
kezve egy már sikeresen befejezett euró-

pai uniós pályázatára a 2013/14-es tanévben
további fejlesztéseket hajt végre örökségpeda-
gógiai programjában.

„A múlt nyomában. A Szombathelyi Egyházmegyei
Levéltár örökségpedagógiai programjának fejlesztése”
című TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0029  számú fej-
lesztési projekt keretében 12 iskolai vetélkedő,
valamint 12 három napos témanap kerül meg-
rendezésre. A pályázatnak köszönhetően lehe-
tőség nyílik egy 12 levéltári nemes másolatot
tartalmazó csomag elkészítésére, valamint egy
az egyházmegye történetét bemutató 24 oldalas
atlasz megjelentetésére is. 

A projekt befejezésének időpontja: 2014. szep-
tember 30. Közreműködő szervezet: ESZA Non-
profit Kft.

Az érdeklődők a projekt tevékenységeiről to-
vábbi információhoz a www.leveltar.martinus.hu
honlapon és a 20/931-5514 telefonszámon Pál
Ferenc intézményvezetőnél juthatnak.

Rétfalvi Balázs

Programajánló
január 16–18. (csütörtök–szombat) 17.45 óra Szent Margit
triduum (Szombathely, Szent Márton-templom) • január
29. (szerda) 18 óra Mindszenty engesztelő imanap (Csehi-
mindszent, Mindenszentek-templom) • január 31. (vasár-
nap) 19 óra Keresztény ifjúsági farsangi batyus bál (Szom-
bathely, Martineum Felnőttképző Akadémia) • február 2.
(vasárnap) 16 óra A megszentelt élet világnapja (Zalaeger-
szeg, Ferences rendház) • február 10. (hétfő) 10 óra Egy-
házmegyei papi lelkinap (Szombathely, Martineum Fel-
nőttképző Akadémia) • február 13. (csütörtök) 18.30 óra
KÉSZ Szombathelyi Csoport – Horváth Árpád jezsuita, A
Szív folyóirat főszerkesztőjének Hogyan kommunikálunk?
című előadása (Szombathely, Berzsenyi tér 2.) • február
15. (szombat) 9.30 óra Tematikus lelkinapok különböző
imafajták ismertetésével (Szombathely, Martineum Fel-
nőttképző Akadémia)

December 1-jén Hajdúdorogon rendezték az országos kispap labdarú-
gó bajnokságot. A győri szeminárium nyolc játékosa Gyulafehérvár és
Nyíregyháza mögött a harmadik helyet szerezte meg. Pete Polgár Máté

ÉLETKÉPEK
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A z év során átalakították a papi

otthon egyik régi lakrészét, és

egy új részleget hoztak létre. Társal-

góval, orvosi és nővérszobával, kibő-

vített és felújított mosókonyhával, va-

lamint modern, kerekes székkel is

könnyen megközelíthető fürdőszobá-

val lettek gazdagabbak az otthon lakói.

Az új és kényelmes közösségi tér –

ellentétben a korábban akként is

funkcionáló étkezővel – a lakóknak

lehetőséget biztosít a közös beszélge-

tésre, vendégek fogadására és olvasás-

ra, de helyet adott már nővéroktatás-

nak és értekezleteknek is. A jövőben

csoportos előadások tartását is tervezik

e helyiségben. A felújítás püspök atya

támogatásával valósult meg, a részle-

get is ő áldotta meg december 6-án. 

Az ünnepségen részt vettek az ott-

hon lakói és dolgozói, valamint a fel-

újításban segédkező munkatársak egy

része. A megáldás után agapéra várták

a vendégeket.          Csuti-Mátyás Zsófia

A papi otthon új részlegének megáldása

ÉLETKÉPEK BESZÁMOLÓIKAT ÉS FOTÓIKAT A SAJTO@MARTINUS.HU CÍMRE VÁRJUK
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LITURGIA

Kis liturgikus illemtan
A keresztvetés

A templomba való belépésünk – ünneplő

öltözetünkben – már egyfajta hitvallás.

Akik látják, hová és hogyan igyekszünk, azok

számára valamiképpen megvallottuk, hogy hí-

vő emberek vagyunk. Miután megérkeztünk a

templomba, első dolgunk, hogy szenteltvízzel

keresztet vetünk magunkra. A keresztvetés

ugyancsak hitvallás. Kifejezem vele, hogy hi-

szek a Szentháromság egy Istenben: az Atyá-

ban, a Fiúban és a Szentlélekben. Ahogyan a

keresztet megrajzolom magamon, az kifejezi

hitem komolyságát is. A keresztvetés külső for-

mája ugyanis a következő: lapos jobb tenyérrel

a homlokunktól a mellünkig, majd a bal válltól

a jobb vállig rajzoljuk meg a keresztet. Ez a

mozdulatsor megfontoltságot igényel. Ha ennél

„szűkebben” vetem a keresztet, ráadásul olyan

gyorsasággal, hogy a másik azt hiszi, csak vaka-

rózom, akkor keresztvetésem inkább paródiá-

ba torkollik, mintsem hitvallásba. Az a 3–4 má-

sodperc, amit egy keresztvetés igényel, senki

életét sem rövidíti meg, sőt, inkább mélyíti hitét.

A templomba való belépés után szenteltvízzel

vetünk keresztet. A szenteltvíz szentelmény.

Ókori pogány szokásból vette át a keresztény-

ség, melyben a vizet tisztulási és engesztelési

célra használták. A kereszténységben legna-

gyobb jelentősége a keresztelés szentségénél

van. Valahányszor szenteltvizet hintünk ma-

gunkra, a keresztségünkre emlékezünk, és bűn-

bánatunkat fejezzük ki. Így lépünk be Isten há-

zába: tudatában annak, hogy bűnösök va-

gyunk, mégis a szent Isten elé szeretnénk járul-

ni. Egyszersmind megvalljuk, hogy hisszük a

Szentháromság egy Istent. Kifelé menet azon-

ban már nincs jelentősége a szenteltvízzel való

keresztvetésnek. Ez a templomba belépés cse-

lekményéhez tartozik.

Fontos még megjegyeznünk, hogy a kereszt-

vetés csak a szenteltvíz hintéssel kapcsolatható

össze, semmilyen más cselekménnyel. Sohasem

vetünk ezért úgy keresztet, hogy közben térdet

hajtunk!                                                    Ipacs Bence

EGYHÁZJOG

Van joga az Egyháznak 
a házasságot szabályozni?
A Martinus havilap új rovata egyházjogi kérdésekbe vezeti be az olva-

sót. Egyházmegyénk lelkipásztora olyan sokakat érintő, életvezetési

témákat körüljáró kérdésekre válaszol, amelyekre gyakran még maguk

a hívők sem tudják a Katolikus Egyház válaszát. A különböző témák

segítenek a tisztánlátásban, és segítik az olvasót a helyes úton járni.

N apjainkban számtalan támadás éri az Anyaszentegyházat, amikor

felemeli szavát a házasság védelmében. Nehezen viselik el a ka-

tolikus tanítás ősi, szilárd, isteni és természetjogot leíró szabályozását

a házasságról, amelybe nem fér bele mindenféle téves, ideológiai alapon

megszerkesztett házasságfogalom.

A házasság intézménye kulcsfontosságú az emberi társadalomban,

mert az legmélyebben kihat az emberek mindennapjaira. A házasság

képezi ugyanis az alapját a családnak, amely nemcsak a társadalom,

hanem az Egyház alapsejtje is, így fontos annak jogszerű rendezése mind

a világi, mind az egyházjogban. Katolikus felfogásunk szerint a házas-

ság nemcsak afféle vallásos, szent valóság, hanem kegyelemforrás is,

amelyet az Úr Jézus szentségi méltóságra emelt a megkereszteltek kö-

zött, így az Egyháznak nemcsak joga, hanem kötelessége is szabályozni

a házasságot.

Ha a házasság nem lenne szentség, akkor az Egyháznak nem lenne

illetékessége a házasság szabályozásban, hanem csak erkölcsi útmutatá-

sokat adhatna vele kapcsolatban. Mivel azonban a házasság szentség,

ezért az Egyháznak kötelessége szabályozni a házasságot, amelyet ala-

pításától kezdve meg is tesz. Napjainkban különösképpen is felértéke-

lődik e témakör, mert a modern társadalmakban végbemenő változások

kedvezőtlenül hatnak a házasság intézményére.                            Déri Péter
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A rádió szignálja, a műsorkészítők üzenete evangéli-
umi üzenet: Örömhír mindenkinek! A Magyar Kato-

likus Rádió mindenkihez szól, aki ért magyarul. Katoliku-
soknak, más vallásúaknak és nem hívőknek, időseknek és
fiataloknak, egészségeseknek és betegeknek, bizonyosság-
ban élőknek és tétovázóknak, szegényeknek és gazdagok-
nak egyaránt. 

Az ultrarövid-hullámú sugárzásra való áttérést követő
harmadik évben vételi lehetőségének jelentős bővülését
érte el a Katolikus Egyház rádiója a Dunántúl jelentős ré-
szén. Az ország középső, illetve keleti területének több
körzetében is fogható, mégpedig korszerű, jó minőségű
URH frekvenciákon. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a rádió ve-
zetése folyamatos erőfeszítésekkel igyekszik elérni, hogy
az Egyház rádiójának hangja újra hallhatóvá váljék az or-
szág minden lakója számára. E munka eredményeként
2010-ben Budapesten, Székesfehérváron és Szombathe-
lyen szólalt meg elsőként URH-n az Örömhír mindenki-
nek-szignál. Az idén júniusban bekapcsolódott Kiskőrös,
júliusban Esztergom és Vác, augusztus közepén pedig
Veszprém és Debrecen. E városok 30–50 kilométeres kör-
zetében fogható az adás. Az ősz folyamán, szeptemberben
bővült a kör Sopronnal, év végén pedig Zalaegerszeg, Mór
és Kaposvár következett. 2014 elején csatlakozik a Magyar
Katolikus Rádió folyamatosan bővülő vételkörzetéhez
Dunaföldvár, Kalocsa, Tapolca és Sárbogárd környéke.
Ezzel a rádió által elért lakosság száma várhatóan megha-
ladja majd a 3 millió főt. A műsorok hallgathatók az inter-
neten, a www.katolikusradio.hu oldalon. Ugyanitt tájéko-
zódhat a közönség a rádió műsorairól, valamint számos
hírrel, érdekességgel szolgál a rádió honlapja. 

A műsorszerkezetet is megújították a rádió szerkesztői,
a cél azonban változatlan: segíteni a hallgatók társadalmi,
kulturális, lelki informálódását, gyarapodását, identitásá-
nak alakulását és megerősödését, a kisebb és nagyobb kö-
zösség életében való alakító részvételét. A Magyar Katoli-
kus Rádió vételi lehetősége 2014 tavaszáig: 

Budapest – 102,1 MHz; Székesfehérvár – 96,1 MHz;
Szombathely – 107.4 MHz; Kiskőrös – 91,7 MHz; Eszter-
gom – 92,5 MHz; Vác – 87,9 MHz; Debrecen – 92,3 MHz;
Veszprém – 94,6 MHz; Sopron – 104,6 MHz; Zalaegerszeg
– 92,9 MHz; Kaposvár – 102,6 MHz; Mór – 89,0 MHz; Ka-
locsa – 94,5 MHz; Dunaföldvár – 104,1 MHz; Sárbogárd –
96,6 MHz; Tapolca – 101,8 MHz; Pécs – 101,2 MHz

Radetzky András

Magyar Katolikus Rádió – Örömhír mindenkinek!

A z Új Ember Magyarország katolikus hetilapja. Neve
Szent Pál az efezusiakhoz írt leveléből származik:

„Öltsétek magatokra az új embert”. Ez a név a magyar ka-
tolikusok nemzedékeinek jelentette a magyar Egyház élet-
ben maradását, erejét és küzdelmét. 

A lap a budapesti romokon született a II. világháború
végén, és 1945. augusztus 9-én jelent meg először. Szer-
kesztőségét Mindszenty József bíboros áldotta meg. A rö-
vid és viszonylagos nyugalom és építkezés első évei után
a kommunista hatalom erős megfigyelésének szorításában
létezve, működését a meghurcolt újságírók, beépített ügy-
nökök, cenzúrázott tartalom és a sorok között bújtatva el-
mondott igazságok jellemezték. Élete – csakúgy, mint ab-
ban az időben a magyar Egyházé – évtizedeken keresztül
a bezártságról szólt. Mindemellett az akkori munkatársak
közül sokan elkötelezett hívő emberként mindent megtet-
tek azért, hogy az Egyház hírei hitelesen, minél pontosab-
ban és érdekesebben jussanak el az olvasókhoz, de a kriti-
kus hang ekkor nem volt megengedett és az 1956-os for-
radalom után betiltással fél év hallgatásra kötelezték a
szerkesztőséget. 

Az egyházellenes szocialista rendszer bukása után a vi-
lág kinyílt az Új Ember szerkesztősége és olvasói számára,
a hírek szabadon áramoltak és a szerkesztőség nagy erőt
meríthetett II. János Pál pápa 1991-es és 1996-os magyar-
országi látogatásaiból. A heti nyolc oldalból először tizen-
kettő, majd tizenhat lett, és az azóta elmúlt közel húsz
évben a lap megpróbált hitelesen szólni, szolgálni az evan-
gelizáció ügyét, közvetíteni a híreket és az utóbbi közel
négy évben pedig még erőteljesebben szót emelni a család
értéke mellett, az emberi élet védelméért és a szegénység
visszaszorítása érdekében. Bár a lap az esztergom-buda-
pesti érsekhez, Erdő Péter bíboros úr főhatóságához tarto-
zik, országos újságként igyekszik az összes magyarországi
egyházmegye életére odafigyelni. 

Katolikus hetilap kicsiny szerkesztőségeként gondol-
kodtatni szeretnénk az olvasót, kérdéseket feltenni és az
emberek minden kérdésére keresztény választ adni. Ezért
is történelmi jelentőségű az újság és az egész Magyar Ka-
tolikus Egyház életében, hogy az L’ Osservatore Romano
vatikáni napilappal való együttműködés nemcsak a világ-
egyházat és Krisztus helytartóját hozza közelebb hozzánk,
magyarokhoz, de új válaszokat, új gondolatokat is hoz az
Új Ember és mindannyiunk számára.

Rátkai Balázs

Nyitottabban a világegyházra
L’ Osservatore Romano melléklet az Új Ember hetilapban
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A Magyar Kurír hazánk – és Közép-Kelet Európa – leg-
régebbi katolikus hírügynöksége. 1911-ben jött létre,

a kezdetektől évtizedeken át csak előfizetők számára elér-
hető, nyomtatott formában megjelenő hetilap volt. Meg-
reformálása olyan feladatot jelentett, amely Egyházunk
életében is mérföldkőnek számított. Neumayer Katalin ko-
rábbi főszerkesztő vezetésével 2005-ben a nyomtatott heti-
lap a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia félhivatalos
internetes portáljává alakult, kilépve ezzel a nyilvános-
ságra, állandó missziós teret nyitva az Egyháznak. Ekkor-
tól a Magyar Kurír kizárólag csak online érhető el a
www.magyarkurir.hu honlapon.

Az átalakításnál fontos szempont volt a világ számos ha-
sonló orgánumának áttanulmányozása, keresve az utakat
és kapcsolatokat, amelyeken keresztül lépésről lépésre
épült ki a honlap, annak struktúrája.  Az internetes világban
átlag legalább öt évenként meg kell újulnia egy-egy hír-
portálnak, ha nem akar elavulttá válni. Ennek jegyében
újult meg közel négy éve a hírportál felépítése és dizájnja,
amely azonban már most újfent némi „ráncfelvarrásra”
szorul, így a jövőben kisebb változtatások várhatóak rajta.
Nagyobb hangsúlyt helyeznek a szerkesztők a képes il-
lusztrációra, a világegyház és az egyházmegyék híreiről
szóló videókra. A korábbihoz képest bővült a híranyag is,
valamint a korábbinál még naprakészebben, gyorsabban
tájékoztatja a Kurír az olvasókat. 

A Magyar Kurír egyrészt a pápa, a Vatikán és a világ-
egyház, másrészt a magyar Egyház életéről kívánja tájé-
koztatni olvasóit. Fontosnak tartja kiemelni Ferenc pápa,
a magyar püspökök és az egyházi kisközösségek életének
eseményeit. Míg legfontosabb feladata a hírek közlése,
szükség esetén a Kurír nem feledkezik el ismeretterjesztő
cikkek, a hírek mögé néző háttéranyagok vagy épp inter-
júk készítéséről, közzétételéről sem. Alapvető feladata kö-
vetni az egyházi évet, tájékoztatni a nagyobb ünnepek,
szentek életéről, történetéről, jelentéséről. A Kurír esemény-
naptára pedig az egyházi rendezvényeket gyűjti össze,
hogy megkönnyítse a koncertekről, lelkigyakorlatos lehe-
tőségekről, előadásokról és más programokról való előze-
tes tájékozódást az érdeklődők számára, és így is elősegítse
az információáramlást. 

Akiknek nincs ideje napközben nyomon követni a Kurír
híreit, azok egyrészt a Mai hírek rovatunkban nézheti át a
napi „termést”, másrészt kérhetik, hogy e-mailben minden
este hétkor megkapják a Kurír hírlevelét, az aznapi hírek-
kel. Szintén nyomon lehet követni a Kurírt a Facebookon is.

Ha érdekli Önöket az Egyház sokszínű élete, hiteles tá-
jékoztatást kívánnak az Egyházról, a pápa és a püspökök
megnyilatkozásairól, azok értelméről, olvassák a Magyar
Kurírt!                                                                Kuzmányi István

Magyar Kurír – a naprakész katolikus hírportál

Az év első napjától magyar nyelvű katolikus közösségi
csatornával bővül a kábelszolgáltatók kínálata. A 2012 de-
cembere óta működő BonumTV, Magyarország első ma-
gyar nyelvű katolikus közösségi televíziója több mint 550
településen lesz fogható, és 2014 végére az egész ország
területén elérhetővé válik.

B öjte Csaba ferences szerzetes, a  BonumTV  fővédnö-
ke a magyar nyelvű katolikus televíziót az egykori

Szabad Európa Rádióhoz hasonlította, mely éveken ke-
resztül „a remény hangja volt sokak számára”. Abban bí-
zik, hogy a vatikáni eseményeket, a Szentatya minden
megszólalását rendszeresen élőben közvetítő magyar
nyelvű katolikus televízió országos megjelenésével nem-
csak a katolikusokhoz fog eljutni Ferenc pápa reményt adó
üzenete. Csaba testvér azért vállalta a televízió fölötti véd-
nökséget, mert gyermekvédelmi munkája során azt ta-
pasztalta, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik egy
olyan reményt adó és összefogásra sarkalló kommuniká-
ciós eszközre, mely képes az egyént folyamatosan meg-
erősíteni Krisztusba vetett hitében. 

A BonumTV célkitűzése megalapítása óta, hogy a Kato-
likus Egyház útmutatását követve a párbeszéd színtere le-
gyen. Ehhez a legmodernebb kommunikációs lehetősége-
ket is felhasználják, így a csatorna Facebook oldalain már
több mint ötezer ember kapja kézhez a legaktuálisabb egy-
házi és világi híreket. A televízió műsorstruktúrája válto-
zatos és sokszínű, helyet kapnak benne kulturális, közéleti
és egyházi tanításokat közvetítő műsorok is.   

A televízió vezetősége bízik jó szándékú, missziós lel-
kületű nézőiben, ezért elsősorban adományokból kívánja
állni a fenntartás költségeit. A bizalom nem alaptalan,
mert a televíziót üzemeltető, 2010. augusztus 15-én alapí-
tott nonprofit közhasznú társaság költségeit az elmúlt
években is adományokból finanszírozta. Tamási József
címzetes apát a csatorna programigazgatója úgy fogalma-
zott: „A tévé feladata nem is lehet más a mai világban,
mint  szórakoztatva informálni, biztos támpontot adva ki-
elégíteni nézői – elsősorban a fiatalok – kíváncsiságát, tu-
dásszomját és információéhségét.”  

Kérjük, hogy a BonumTV-t keressék és kérjék kábelszol-
gáltatójuknál!

Parák Eszter

Mindennapi Örömhír a tv-ből
Januártól Szombathelyen is fogható a BonumTV



„Egy embernek volt két fia. A fiata-

labbik egyszer így szólt apjához: Apám,

add ki nekem az örökség rám eső ré-

szét! Erre szétosztotta köztük vagyo-

nát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik

összeszedte mindenét, és elment egy tá-

voli országba. Ott léha életet élve elté-

kozolta vagyonát…”

A z egyik legismertebb példabeszéd

a tékozló fiú története Lukács

evangéliumából. A fiúról szól, aki útra

kel, elherdálja apai örökségét, majd

nagy ínségben él. Hazatér, apjától bebo-

csáttatást nyer. Nemcsak bocsánatban,

de ünneplésben, lakomában is részesül

a szülői házban. Az atyját mindvégig

hűen szolgáló idősebb testvér rosszal-

lóan és féltékenyen szóvá teszi ezt. Apja

szavai így szólnak: „Fiam, te mindig itt

vagy velem, és mindenem a tied. S illett vi-

gadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott

volt és életre kelt, elveszett és megkerült.”

Kossuth-díjas kortárs írónk, a törté-

nelmi Görgey családból származó Gör-

gey Gábor ekképp dolgozta fel a bibliai

példázatot:

Görgey Gábor: 

A tékozló fiú novellája

„Ez az én szerelmetes fiam,

akiben gyönyörködöm,

milyen remek, jólsikerült gyerek ez,

milyen fess, milyen szellemes,

hallottátok, mit mondott tegnap?

ennyi aranyköpés naponta, hihetetlen!

ha kéri, csak adjátok oda neki,

ha mondja, csináljátok meg neki,

nem is tudom, hogyan lehet valaki

ennyire tökéletes,

fejben számol és győz minden 

tornaversenyen,

nézzétek ezt a kisportolt alakot,

nem csoda, hogy a lányok egytől egyig,

kár, hogy ezen a vidéken nincs tél

és nem műkorcsolyázhat, világbajnok 

lehetne,

mondhatom, anyukám, remekbeszabtuk 

ezt a gyereket” –

A csömör egyik megszentelt pillanatában

elszökött a szülői házból,

tetvekkel hált, árokban aludt,

meghempergett a lelki sárban,

koldult vagy lopott, ahogy kedve 

szottyant,

ha nagyon megéhezett

gyorsan megölt egy gazdag öregasszonyt,

de amikor egyszer félig agyonverték

egy csehóban,

elhatározta, titokban visszatér

a szülői házba,

felvételét kéri a szolgák közé,

hogy ismeretlenül,

de tisztességben élhessen otthon,

úgy elváltozott, hogy senki sem tudja 

majd, ki ő,

az lesz csak a boldogság, dolgozni otthon,

levesbe kenyeret mártogatni,

este fáradtan aludni térni

az alagsorban –

Hazatért, felvették lóvakarónak.

Egy napon az apja, szerető apja

szeme megakadt a csontsovány 

lóvakarón,

addig nézte áthatóan,

míg előtte állt az ő fia,

zokogva ölelte át a roncsot,

behurcolta a házba,

megfürdette, felöltöztette,

és nyomban koktélpartit rendezett,

bemutatta a megtért fiút,

aki remekül kiállta a próbát,

aki a sárban és nyomorban is remek volt,

aki egyáltalán és mindenestül

velejéig remek –

s a vendégek csobogó tapsa közben

a remek fiú motyog magában

„Látod, te marha, kezdődik minden 

elölről” –

A bibliai parafrázis címében különös

a „novella” műfaji megnevezés, a szö-

veg tördelése inkább szabad versre utal.

Az első szakaszban az apa szól hoz-

zánk, illetve feleségéhez; a kezdő sorok-

ban az Úr szavaira ismerünk, aki Jézus

megkeresztelkedésekor büszkén tekin-

tett fiára. A Görgey-műben megszólaló

apa is a büszkeség hangján mutatja be

gyermekét, szóhasználata a mai kort

idézi. Aztán egy külső elbeszélő veszi

át a szót, tőle tudjuk meg az otthonát el-

hagyó, elzüllő, nyomorúságban élő ifjú

további sorsát. A fiú titokban tér vissza,

úgy ismer rá az apa a munkások között.

E szakaszok motívumai, szavai között

találunk a régi korokat idéző vagy kor-

hoz nem köthető elemeket, de ezek kö-

zé továbbra is beszüremkedik jelenünk

szókincse. Nyilvánvaló, hogy az apa a

történtek ellenére is elfogult gyermeké-

vel szemben, divatos kifejezéssel „túl-

szereti” őt, aki a meglepő, csattanószerű

zárlatból következtethetően ezután sem

fogja jól érezni magát az otthon túlzot-

tan is meleg, védő légkörében.

Hiányzik az idősebb testvér fellépése,

hiányzik az atya bölcs záró mondata, a

kortárs szöveg mégis elgondolkodtat

családról, nevelésről, szeretetről, a ma

ifjúságáról.

Szauer Ágoston

A tékozló fiú – ma
IRODALOM
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Rembrandt: A tékozló fiú hazatérése
(1668-1669 körül)
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A minap tért haza rövid hétvégi

látogatásra egyetemista leá-

nyunk. Ilyenkor mindig nagy ese-

mény egy-egy ünnepi ebéd, ahol ő a

központ, elmeséli, mi történt vele az

elmúlt hetekben.

– Képzeljétek, a katolikus ifjúsági

közösségben szóba került, lehetnek-e

szülők vagy papok azok, akik nyíltan

vállalják homoszexualitásukat? Gon-

doltam, ebben a kérdésben hamar

egyet fogunk érteni, nyilvánvalóan

nem a helyes válasz. Aztán nagy cso-

dálkozásomra 2:6 arányban alulma-

radtam. Volt, aki később bocsánatot

kért, de csak azért, mert túl vehe-

mensen képviselte a liberalizmusát.

Először az jutott eszembe, ez a vita

az Egyház tanításától függetlenül is

könnyen eldönthető. Csak fel kell

tenni azt a kérdést: Ti saját pasztorá-

lis ügyeitekben, legyen az jegyesok-

tatás, gyermekünk hittanoktatása,

tudatosan őket választjátok-e? Mert

ha nem, akkor az egész felvetésre

meg is adtátok a gyakorlati választ,

s a vita csak a környezetből érkező

agymosás eredménye.

Azután este, már magamban to-

vábbfűztem a gondolatsort. Vajon ez

egy mindennapi, választ igénylő

probléma? Látunk magunk körül

homoszexuális papokat? Vagy páro-

kat, akik gyermeket szeretnének ne-

velni? Tényleg olyan sokaknak jelent

gondot a nemi identitás, ahogy ezt a

média sugallja? Ha valóban 5 száza-

lék az arányuk, akkor mindannyian

napról napra beleütköznénk ebbe a

problémába.

Vagy csak áldozatai vagyunk an-

nak a valóságot torzító, harsány, ag-

resszív kampánynak, melyet a média

közvetít számunkra? Kicsit hasonlít

ez a sporthoz, melyet létében fenye-

get az a tény, hogy nemes eszmei-

sége fölött átvette az uralmat a pénz-

világ, annak minden nemkívánatos

mellékhatásával, mint például az

egész világot behálózó fogadási csa-

lások vagy a doppingvétségek. A

nemzetközi labdarúgó szövetségek

azonban nem ezek ellen folytatnak

kampányt, hanem a legfeljebb mar-

ginális jelenségként felbukkanó rasz-

szizmus ellen küzdenek.

Nem kellene néha feljebb emelni a

tekintetünket? Kiemelkedni a napi,

híreknek álcázott katasztrófadöm-

ping, celebvilág, manipulációk mo-

csarából?

Valahogy úgy, ahogy egy szerze-

tes ismerősöm mesélte. Húszegyné-

hány éve történt, akkoriban Berlin-

ben élt. Társaival néhány hetes böjtre

készülődtek, s arról beszélgettek,

hogy egy vegetáriánusnak a hústila-

lom nem igazi próba, mások az édes-

ségről mondanának le könnyen.

Egyikük felvetette:

– Tartsunk médiaböjtöt! Se tévé, se

rádió, se újság, se internet egy hóna-

pig! Ez mindenkinek valódi önmeg-

tagadás lenne.

– Tudod, mi volt a tapasztalatunk?

– kérdezte tőlem. Nem maradtunk

le semmi fontosról. Olyasmiről biz-

tosan nem, amire ma is emlékezni

kellene. Akkoriban kezdték bontani

a berlini falat az emberek. Erről olyan

hamar értesültünk, hogy személye-

sen is jelen voltunk.      Dr. Marx Gyula

Média – mindent elhiszünk neki?

Éhezők viadala: Futótűz

A mit érdemes itt előre bocsátani, hogy
egy világsiker könyvtrilógia második

részének filmváltozatáról beszélünk. Bár a
filmek szépen követik a könyveket, olvasás
után mégis gazdagabb élményt közvetíte-
nek, mint fordítva. Suzanne Collins három-
részes művéről beszélünk: Az éhezők viada-
la – Futótűz – A kiválasztott. 

Amit szintén érdemes megjegyezni, hogy
a Star Wars, A gyűrűk ura, a Harry Potter
vagy a legújabb Végjáték könyvek igazából
mind fejlődésregények. Nem annyira a lát-
vány számít bennük – bár a moziban inkább
erre helyezik a hangsúlyt –, hanem a szerep-
lők belső fejlődése. Amikor vannak érzel-
meik, vívódnak, nem döntenek logikusan,
kockáztatnak és döntenek, szeretnek és sze-
retetre vágynak. Ez az, ami emberré teszi az
embert. A történetet bár kívülről szemléli a
néző, mégis végig tudja futtatni a saját életén
és ez által gazdagabb lesz. A történet elég va-
lóságosnak tűnhet egy nem is olyan távoli jö-
vőre tekintve. Mentes politikától, vallástól
mégis valódi társadalomkritika a gazdag-
szegény ellentétet tekintve. Egy „megállapo-
dásos diktatúra” összeomlása, mivel a hazug-
ságot itt sem tudták 75 évnél tovább életben
tartani. Mert a lelkiismeret az igazságért van,
még akkor is, ha vannak áldozatai, amit
vagy akit fel kell áldozni érte. 

Az alkotás alapgondolata egy jókívánság:
„Sok szerencsét, és sose hagyjon el bennete-
ket a remény!” Végül is „nem mindenkié a
hit...” (2Tessz 3,2) és „a remény hal meg utol-
jára”, de a szeretet – ami az embert emberré
teszi, örök.                                      Szakál Szilárd

FILMAJÁNLÓ
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T emplomba vezetve kicsi gyerme-
keinket gyakran magyarázzuk ne-

kik: csendben legyenek, mert ott van Jé-
zus abban a kis szekrényben (taberná-
kulumban). Ott lakik, azért ne hangos-
kodjanak. Vajon érti-e? Vagy csak elfo-
gadja, mert az őt szerető felnőtt valami
misztériumba vezeti be őt. Érzi, kis lel-
kével megsejti a végtelent. 

S mi értjük-e a kenyér és bor színében
köztünk levő Fenség jelenlétét? Nem
értjük és nem is érthetjük. Velünk az Is-
ten, Emmánuel, ahogy az ószövetségi
jövendölés előre jelezte, s ahogy Jézus
mennybemenetelekor megígérte: „min-
den nap veletek maradok a világ vé-
géig.” 

A szentmisén kívül is van lehetősé-
günk Jézus Krisztust az Oltáriszentség-
ben imádni, hiszen a katolikus templo-
mokban jelen van. 

Gyerekkoromból vannak kedves em-
lékeim az esti misét követő rövid szent-
ségimádásokról. Akkor nem tudtam
még, hogy az egyházmegyében minden
plébániának megvan a saját szentség-
imádási napja az egyházi év folyamán,
így tulajdonképpen folytonos az Isten
imádása. Felnőtt fejjel várom azokat a
csendes időket, amikor előtte lehetek.
Egyedül beszélgetve vele, hallgatva őt,
vagy a hívek közösségében vezetett ima-
órán. 

Kalkuttai Boldog Teréz mondta nővé-
reinek: sok a tennivalónk? Növeljük meg
az Istennek adott imaidőt. „Isten a szív
csendjében beszél. Ő a csend barátja és
nekünk hallgatnunk kell őt, mert nem
a mi szavaink számítanak, hanem az,
amit ő mond nekünk, és amit ő rajtunk
keresztül mond.”

Mit is jelent a szentségimádás? Sze-
rető szemlélése a titoknak. Szemléljük,
be akarjuk fogadni őt. Befogadni, nem
kisajátítani. Legyen meg a te akaratod
– hányszor mondjuk, s mégis gyakran

azt gondoljuk, nekünk jobb ötletünk
van, mi valami fontosabbat tennénk ez
alatt az imaidő alatt. Egy nagyobb jóért,
Istennel való együttlétért el szabad
hagynunk a kisebb jót... Időt adunk arra,
hogy a jelenlétével átjárjon bennünket. 

Szeretettel megosztom vele a dolgai-
mat, érzéseimet, gondolataimat, emlé-
keimet, ötleteimet, terveimet, jövőmet,
jelenemet, és meghallgatom az ő véle-
ményét. Odaviszem mindazt, ami fog-
lalkoztat. Azt mondta egyszer valaki:
nem számolom, hányan vagyunk a
szentségimádás során az Úr előtt, hiszen
lélekben ki-ki magával hozza a család-
ját.

Mire van szükségünk szentségimádás
során? 

„Semmittevő jelenlétre”, amely nem
lustálkodás, hanem befogadó figyelem. 

Vágyra, hogy felébredjen szívünkben
a Jézussal való együttlét igénye. Szeres-
sünk együtt lenni azzal, aki annyira sze-
ret minket és mindent odaadott értünk,
nekünk. Engedjünk a Szentléleknek,
hogy ez a vágy felszínre jöjjön. 

Időre, hiszen a szeretet időben mérhe-
tő. Akit szeretünk, azzal szívesen idő-
zünk. Gyerekeink sem a sok ajándékot
igénylik, hanem elsősorban a velük el-
töltött minőségi időt. 

Csendre, hogy meghalljuk, mit mond
nekünk. Eleinte zakatol a fejünkben a
sok tennivaló, az önigazolás, az érzel-
mek kifejezése. Lassan azonban lecsen-
desedik a szívünk, meghalljuk, mi a vé-
leménye rólunk, hogyan látja az életün-
ket. Ne féljünk attól, hogy a minket leg-
jobban szerető személy mond nekünk
valamit. Ne akarjuk az imánkat progra-
mokkal kitölteni, letudni. 

A kezdeti lendületünket néha az ered-
ménytelenség lelohasztja. Egy lelkigya-
korlaton hallottam valakitől, hogy a lel-
ki élet nem olyan, mint a nescafe, amely
azonnal oldódik... Kitartásra, állhatatos-

ságra van szükség. A hűségünket néha
próbára teszi az Úr.

A szentségimádás elvezet bennünket
a látásmódunk megváltoztatására. A hit
által szemléljük az életünket, s az érzé-
seinknél az ő jelenléte lesz a fontos.
Egyre többször jut eszünkbe, hogy ő
miként látta, hogyan élte, élné meg azo-
kat a helyzeteket, amelyekbe kerültünk. 

Egyre igazabb lesz az önismeretünk.
Megismerjük önmagunkat az ő terem-
tő, megváltó, megszentelő jelenlétében.
Növekszik bennünk a felebarátaink irán-
ti szeretetünk. 

Don Boscónak a látomásában az egy-
házat jelképező hajót két oszlop tartja
biztonságosan a viharok között is. Az
egyik oszlopon Szűz Mária áll, a mási-
kon az Oltáriszentség. 

Most, az év elején elindul egyházme-
gyénkben a szentségimádások sora. Mi-
lyen jó, hogy Krisztus engedi magát
imádni – nemcsak a Kisded Jézusban
karácsonykor, hanem – minden nap az
Oltáriszentségben. Éljünk a lehetőség-
gel: imádjuk őt. 

„Üdvözlégy, örökké áldott légy, az
Oltáriszentségben jelenlévő isteni Föl-
ség! Isten és ember, Krisztus Jézus, min-
den áldás és élet kútfeje, menny és föld
Ura, Istene, akit az angyalok és szentek
imádnak az égben, mi is imádunk téged
az Oltáriszentségben. Hálát adunk ne-
ked, Istennek Fia, aki emberré lettél, aki
az üdvösségünkért áldozatul adtad ön-
magadat a kereszt oltárán, és minden
szentmisében részesítesz minket e meg-
váltó áldozatban. 

Hittel valljuk, hogy aki e kenyérből
eszik, örökké él, hiszen azért adtad ma-
gadat lelkünk eledeléül, a szentáldozás-
ban. Engedd, Urunk, hogy sohase ve-
gyünk téged ítéletünkre, hanem a sze-
retet e szentsége váljék lelkünk üdvös-
ségére. Ámen.” 

Pomeisl Mária SSS

Szentségimádás? Hogyan?
„Uram, taníts minket imádkozni!”
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A hová behatol a csend, ott nem

érez az egyén ellentétet önma-

ga és a közösség között, mert egyén

és közösség nem helyezkednek

szembe egymással, ha mindkettő a

hallgatásban gyökerezik. A mai em-

ber már nem áll szemben a hallga-

tással, de a közösséggel sem, csak az

általános lármával. Az egyén, ha már

nincs is tele zajjal, még nem tud hall-

gatni, el van szigetelve a lármától  is,

meg a csendtől is. Elveszett ember!

Annak, aki még csend tartalékkal

rendelkezik, nem kell túlzottan, szán-

dékoltan ügyelnie a lelki életére, sok

mindenmagától fog elrendeződni a

hallgatás súlya alatt. A csend fékezi

az ellenkező hatásokat. Az ilyen em-

bernek lehetnek ellenkező vonásai

anélkül, hogy válságba jutna miat-

tuk. A csend térségében van elég hely

az ellentétek számára.

Ahol hiányzik a hallgatás közege,

ott minden ellentmondásból vita

lesz. Oda a zavartalan boldogság, vé-

ge a humornak. Manapság hiányzik

a csend. Sok minden egyszerre szo-

rongatja, sürgeti és gyötri az embert,

aki nem képes elmeríteni ezt a túl

sokat a hallgatás tengerébe, hanem

hagyja, hogy a szép dolgok tönkre-

menjenek, hagyja, hogy a dolgok el-

kallódjanak, az elcsépelt frázisok

ürességében. Tehát hiányzik a csend,

ami levenné az ember válláról a dol-

gok és ingerek sokaságának terhét.

A hallgatás tágas mezejéből in-

duló ember tekintete felöleli a tár-

gyak tág körét. A hallgatás mélysége

kibővíti az ember látószögét az

egész irányába. Az ember belátja a

dolgok egészét, a néma csend nem

atomizál. Csak a mélységes hallga-

tás felől bontakozik ki a dolgok tel-

jes mivolta.

Manapság általánosan elterjedt le-

vertségnek nagy része onnan ered,

hogy az ember leválasztotta a szót a

hallgatásról, és ezzel magányossá

tette. Elűzte magától a csendet, és ez

a vétke búskomorságba dönti. S mi-

vel beszédét már nem a hallgatás

fogja keretbe, szavait a sötéten látás

szegélyezi.

A hallgatás egyáltalában termé-

szetes talaja a szellemnek: a szellem

szavaiban rejlő kimondhatatlan ösz-

szeköti a szellemet a hallgatással, és

otthonossá teszi őt a csendben. A

hallgatással való együttlét tehát szük-

séges a beszéd számára.

Max Picard: A csend birodalma
(részlet)

Elhunyt Róka Márton atya
„Végső  órám  gyötrelmében  ágyam  mellett  lássalak, hogy majd egykor fönt az
égben mindörökké áldjalak.” (SZVU 147.)

Róka Márton ny. plébános, életének
90., áldozópapi szolgálatának 66. évé-
ben, az idős korral együtt járó betegsé-
geit türelmes lélekkel viselve, 2013. de-
cember 6-án, elsőpénteken otthonában,
a dozmati plébániaépületben csendesen
elhunyt. Végakaratának megfelelően
egykori hívei körében, a dozmati teme-
tőben helyezték végső nyugalomra
2013. december 12-én, a helyi templom-
ban bemutatott gyászmise után. 

Róka Márton 1924. február 18-án szü-
letett Szombathelyen, és 1948. június 20-
án szentelték pappá. Élete során a kö-
vetkező helyeken hirdette Isten
Örömhírét és szolgálta a Szombathelyi
Egyházmegye híveit:

• 1948: káplán, Szentgyörgyvölgy
• 1948–49: kisegítő lelkész, 

Kercaszomor
• 1949–51: plébánoshelyettes, 

Kercaszomor
• 1951–53: lelkész, Nemeskolta

• 1953: plébánoshelyettes, 
Vasasszonyfa

• 1953–82: plébánoshelyettes, Dozmat
• 1982–2007: plébános, Dozmat
• 2007–: nyugállományban

Nyugodjék békében! Requiescat in pace!

Kosztolányi Dezső

Téli alkony

Aranylanak a halvány ablakok…

Küzd a sugár a hamvazó sötéttel,

fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel,

a hósík messze selymesen ragyog.

Beszélget a kályhánál a család,

a téli alkony nesztelen leszállott.

Mint áldozásra készülő leányok,

csipkés ruhába állanak a fák.

A hazatérő félve, csöndesen lép,

retteg zavarni az út szűzi csendjét,

az ébredő nesz álmos, elhaló.

S az ónszín égből, a halk éjszakában

táncolva, zengve és zenélve lágyan,

fehér rózsákként hull alá a hó.



A Szentatya január havi
imaszándékai

Általános szándék (Gazdasági fejlődés):
Hogy előmozdítsunk egy olyan hiteles
gazdasági fejlődést, amely tiszteletben
tartja valamennyi ember és valameny-
nyi nép méltóságát

Missziós szándék (Keresztény egység):
Hogy a különböző hitvallások kereszté-
nyei a Krisztustól akart egység felé ha-
ladjanak

Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóra emlékezünk

A Szombathelyi Egyházmegyében

január 22-i emléknapján Boldog

Batthyány-Strattmann Lászlóra emlé-

kezünk. Egyházmegyénkben több tele-

pülésen is megemlékeznek a herceg-or-

vosról, s kérik a közbenjárását. A Szom-

bathelyi Keresztény Egészségügyiek

Dr. Batthyány László Társasága szerve-

zésében 2014. január 14-i kezdettel ja-

nuár 22-éig minden nap Szentkilencedet

imádkoznak a szombathelyi Sarlós Bol-

dogasszony Székesegyházban a 18 órai,

esti szentmise után a Batthyány-szobor-

nál, a kihelyezett ereklye előtt. 

A szombathely-oladi Boldog Batthyá-

ny-Strattmann László tiszteletére épült

templomban január 26-án, fél 9-kor mu-

tat be búcsúi szentmisét Császár István

általános helynök, Körmenden pedig ja-

nuár 19-én, 18 órakor tartanak megem-

lékező szentmisét a Szent Erzsébet-

templomban. 

Humor
A nagypapa mesél az unokáinak a hábo-

rús emlékeiről:

– Egyszer egy teljes századot tettem

harcképtelenné, teljesen egyedül!

– Tényleg? Tüzér voltál?

– Nem, szakács!

• • •

Móricka gratulál a nagymamának a szü-

letésnapján, kezében óriási virágcsokor.

– Jajj, igazán nem kellett volna Móricka,

hiszen tele van a kertünk virággal!

– Csak volt, nagymama... csak volt!

• • •

Pistike dobol a padon óra alatt.

– Miért dobolsz, Pistike?

– Elijesztem az oroszlánokat.

– De hisz itt nincs oroszlán.

– Na, látja! Ugye, milyen jó módszer?

• • •

Felirat a szigorú főnök irodájának ajta-

ján: „Szereti a repülést? Szeret új embe-

rekkel megismerkedni? Szereti a szabad-

ságot? Mindez az öné lehet, ha még egy-

szer lazsáláson kapom!”

• • •

Két vadász beszélget az erdőben:

– Ha én megcélzok egy nyulat, az máris

írhatja a végrendeletét!

A tisztáson hirtelen feltűnik a tapsifüles.

A hencegő vadász előkapja a puskáját,

rálő, de a nyúl elszalad.

Mire a másik epésen megjegyzi:

– Úgy látom már szalad a közjegyzőhöz.

Tudta-e, hogy:

• a Szombathelyi Egyházmegyének saját Facebook oldala van 
facebook.com/SzombathelyiEgyhazmegye címmel

• minden nap tájékozódhat az ország és az egyházmegye 
településeinek vallási eseményeiről és a várható egyházi 
programokról a martinus.hu weboldalon

• igényelheti az egyházmegye heti hírlevelét, amely az adott hét 
legfontosabb egyházi eseményeit foglalja össze és programokat 
ajánl

• a hírlevélre a martinus.hu weblapon keresztül tud feliratkozni

• az egyházmegye sajtóirodájának munkatársai egész évben 
várják tudósító munkatársak jelentkezését

• a sajto@martinus.hu e-mail címre Ön is beküldheti tudósítását 
és fotóit saját településének vallásos rendezvényeiről, ünnepeiről


