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„Jó katolikusnak lenni olyan, mint
futballedzésen részt venni.” – mondta a
brazíliai futball világbajnoksággal kap-
csolatosan Ferenc pápa. Az egyházfő
hozzátette: „Jézus viszont olyasmit ad
nekünk, ami még a világbajnokságnál is
nagyszerűbb dolog”. Amikor egy nagy
világverseny zajlik, óhatatlanul előjön
a kérdés, hogy mit jelent a futball a
misszió szempontjából? Bár a Nemzet-
közi Labdarúgó Szövetség (FIFA) sze-
rint nincs helye a vallásnak a focipályán,
mert az provokációnak is számíthat, a
játékosok többsége továbbra is tanúsá-
got tesz a hitéről. Most, amikor fociláz-
ban ég a világ és edzők, szakértők, né-
zők szavaznak majd arra, hogy ki ke-
rüljön be a VB álom tizenegyébe, érde-
mes elgondolkodnunk azon, hogy kik
alkothatnák a keresztény válogatottat.

A kapuba a közelmúltban elhunyt
Grosics Gyula lenne a legjobb választás.
A Nemzet Sportolója a magyar váloga-
tott kapuját 86 alkalommal őrizte, 1954-
ben világbajnoki ezüstérmet nyert,
1952-ben Helsinkiben pedig olimpiai baj-
noki címet szerzett. A Fekete párduc be-
cenévre hallgató futballistát édesanyja
papnak szánta, és egy, a számára is fel-
foghatatlan eset kapcsán lett kapus. Gro-
sics így emlékezett a történtekre: „A va-
sárnap 10 órás mise előtt szóltam édes-
anyámnak, hogy lenézek a focipályára,
és onnan megyek a templomba. A Do-
rog felnőtt csapata éppen Komáromba
készült mérkőzésre, de a csapat két ka-
pusa közül egyiket sem engedték el a
katonaságtól. Ott álltak kapus nélkül, és
az edző egyszer csak odaszólt nekem,
hogy: te jössz velünk a meccsre. 2:1-re
nyertünk. Így lettem 15 évesen pap he-
lyett kapus.”

A védelemben helyet kaphat Javier
Zanetti, Telek András, Lúcio és Bodnár
László. Az argentín származású Javier
Zanetti az olasz Internazionale ikonja,
aki az idén vonult vissza a profi pálya-

futástól. A védő vallásosságára pedig jó
példa, hogy korábbi csapattársa és jó
barátja, Wesley Sneijder részben az ő
kedvéért vette fel a katolikus hitet. Te-
lek András 1992 és 1996 között 24 alka-
lommal szerepelt a nemzeti válogatott-
ban. „Aki bármiféle természetfölötti do-
logban hisz, az könnyebben elviseli a si-
kert és a kudarcot is. Ez egyfajta man-
kó, amibe mindig bele lehet kapaszkod-
ni.” – mondta egy interjúban a közép-
hátvéd. Lucimar Ferreira da Silva, köz-
ismerten Lúcio brazil születésű labdarú-
gó, jelenleg a Sao Paulo játékosa. A 36
éves hátvéd a 2006-os világbajnokságon
beállított egy FIFA rekordot azáltal, hogy
zsinórban 386 percet játszott anélkül,
hogy szabálytalanságot követett volna
el. A futballista többször is tanúságot tett
Istenbe vetett hitéről, a 2009-ben Dél-
Afrikában tartott labdarúgó konföderá-
ciós kupa megnyerése után a pálya
gyepszőnyegén áhítatosan imádkozott.
A 46-szoros válogatott labdarúgó, Bod-
nár László mindig is hívőnek tartotta
magát, egy interjúban azt mondta, min-
denhova magával viszi a Bibliát. A Deb-
recen és a Salzburg egykori játékosának
testén is helyet kapott a vallás: „Csak
Isten ítélhet meg engem” – tetováltatta
a mellkasa fölé tükörírással. 

A középpályán Franck Ribéry, Kaká,
Zé Roberto és Jay-Jay Okocha rúghatna
labdába. Ribéry két éves volt, amikor
szüleivel súlyos autóbalesetet szenve-
dett, amely számos heget hagyott az ar-
cán. Többször elmondta: most már len-
ne pénze ezeket eltüntetni, de nem te-
szi, mert szeretné, ha mindig emlékez-
ne arra, hogy meg kell becsülni az életet.
A Bayern München játékosa egy-egy gól
után kezét széttárva és az égre emelve
szokott imádkozni. A keresztény válo-
gatott irányító posztjára nem találhat-
nánk jobb játékost a brazil Kakánál. A
futballista a 2007-es Bajnokok Ligája dön-
tőjének lefújása után levette mezét és

megmutatta a világnak az alatta levő
pólóját, amelyen az „I Belong to Jesus”,
magyarul „Jézushoz tartozom” felirat
volt látható. Kaká már a 2002-es világ-
bajnokság döntője után is ugyanezt tet-
te, amikor a fenti feliraton kívül a cipője
nyelvére is a „God Is Faithful”, azaz
„Isten hűséges” feliratot varratta fel. Zé
Roberto édesanyjának köszönheti, hogy
megtért. A 39 éves brazilt annyira meg-
érintette édesanyja hite, hogy elkezdte
forgatni a Bibliát, majd egy nyilatkozata
szerint az Úr olyanná vált számára, mint-
ha az apja lenne. A nigériai Jay-Jay Oko-
cha pedig így vall a hitéről : „Minden
döntésem előtt megkérdezem az Urat,
tetszik-e neki, amit tenni készülök.”

A gólokat George Weah és Cacau szál-
líthatná. Az 1995-ös év aranylabdása, a
libériai Weah a keresztények egységét
és a békét tűzte zászlajára. Elmondása
szerint ezért imádkozik. Pályafutása
befejezése után pedig aktív szerepet vál-
lalt humanitárius szervezeteknél is. A
német nemzetiségű Cacau a Bundesli-
gában 2007-ben bajnoki címet szerzett
a Stuttgarttal, gólörömében pedig a
„Jézus szeret téged” feliratú trikót mu-
tatta meg ország-világnak.                                 

Pezenhófer György

A keresztény kezdő tizenegy – focilázban a világ



INTERJÚ

Sport és céltudatosság
A vívás iránti érdeklődése akkor kezdődött, amikor isko-

lájába eljöttek a szombathelyi Vívóakadémia képviselői és

a diákoknak bemutatót tartottak a sportágról. Azóta, hét és

fél éve tagja Bakos Bálint a Szombathelyi Vívóakadémia

Sportegyesületnek. A három hónapos bevezető tanfolyam

után kezdődtek meg az igazi vívóedzések. Bálint a Bolyai

gimnázium 10. osztályát fejezte be idén júniusban. 

Mi tetszett meg látva a vívásról szóló bemutatót?  

Az, hogy egyéni sportág. Aztán maga az öltözék, ahogyan

a versenyzők ezekben a ruhákban megjelennek.  És valószí-

nűleg a kard, a fegyver, a koncentráció.

Melyik volt az első eredmény, amelyre büszke voltál?

A kisebb korosztályú versenyzőknek is van országos ver-

senye, a neve: Olimpici. Akkor Szolnokon rendezték, és má-

sodik helyezést értem el. Számomra nagyon fontos volt, mert

ekkor úgy éreztem, lassan valami megmutatkozik az eddig

végzett munkánkból.

Jelenleg a junior korosztály „első évében” vagy. A kadet

korosztályban már képviselted válogatott vívóként Magyar-

országot.

Igen, több alkalommal is. Európai szintű versenyeken. Po-

zsonyban, Klagenfurtban, az idén februárban Jeruzsálemben.

Itt a magyar kadet párbajtőr csapat bronzérmes lett. Egyéni-

ben tizenegyedik lettem.

Milyen érzés Magyarországot képviselni nemzetközi me-

zőnyben?

Magyarországon nagyon jó a vívó utánpótlás, ezért nem

egyszerű a kiemelkedés. Mindenképpen cél, hogy jó ered-

ményeket hozzunk, hiszen a vívás az egyik legjobb hazai

sportágunk. Természetesen nagy öröm, amikor dobogós he-

lyen állhatok, állhatunk a csapattal. Egy ilyen eredmény ko-

moly edzői munka, komoly feladat. A válogatott csapat szá-

mára évente több edzőtábor is van, plusz még a versenyek

előtt. Az itthoni edzőmnek sokat köszönhetek abban, hogy

a válogatott tagja lehetek.

Az iskolában kitűnő tanuló vagy. Hogyan fér meg egymás-

sal a sok tanulás és a sok edzés?

Nagyon igyekszem az órákon figyelni, jegyzetelni és már

megjegyezni, tanulni is. Otthonra főleg az írásbeli munkák

maradnak és az ismétlés. Tudom, hogy jövőre még többet

kell tanulni, de az időbeosztáson is sok múlik. Edzésre min-

den nap járok, sok időt fordítok arra, hogy fejlődjek.

Az a társad, akivel egy padban ülsz, láthatóan sokat ja-

vított az idei évben. Miben tudsz segíteni neki?

Elsősorban az órai koncentrációban. Tudja, hogy ez szá-

momra is nagyon fontos. Így aztán mind a ketten könnyeb-

ben megértjük és megjegyezzük a dolgokat.

Kiskorod óta jártál hittanórára, templomba. Bérmálkoz-

tál is. Mit jelent neked a hit?

A hittanórákon megtanultam a keresztény élet fontos mo-

mentumait. A hit számomra biztos hátteret ad az élethez. A

szüleimmel jártunk szentmisére. Most sajnos a versenyek

miatt nem minden vasárnap tudok elmenni. Tudom, hogy az

eredmények nem csak az én eredményeim, a csendben elmon-

dott, néha be sem fejezett fohászokat Isten figyelembe veszi.

Szerinted, milyen egy igazi sportember?

Becsületes, tisztességes, tegyen meg mindent a sikerért. A

sporton kívül is úgy viselkedjen, hogy a környezete elismer-

hesse.

Milyen terveid vannak a jövőre?

Orvosi egyetemre szeretnék menni. Az iskolában biológia-

kémia fakultációra jelentkeztem. Az egyetem mellett szeret-

ném folytatni a vívást. Nem szeretném félbehagyni.

Fontosnak tartod, hogy a diákok és a fiatalok sportoljanak?

Mindenképpen fontos lenne. A sport segít céltudatos em-

berré válni. Megtanít küzdeni a célért, és felállni, ha a pad-

lóra kerültünk. A sport megtanít feldolgozni sikert és kudar-

cot egyaránt. Ha valaki úgy érzi, nincs benne kitartás, akkor

vegyen erőt magán és „csakazértis” dolgozzon tovább a ki-

tűzött céljáért. A befektetett munka biztosan megtérül. 
Salamon Viktória
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LITURGIA

A szentáldozás I.

A szentáldozás a szentmise legünnepélye-

sebb része, de hogy valóban azzá válhas-

son, fegyelmezettség és rendezettség is szük-

séges a lelki előkészület mellett. 

A szentáldozáshoz először is fontos, hogy

rendezett sorban vagy sorokban vonuljunk.

Ahol van elég hely, ott kettes sorba álljunk fel,

akkor is, ha csak egy áldoztató van. Ilyenkor is

maradjon meg végig a két sor, vagyis az áldoz-

tatóhoz érve ne fejlődjünk egyes sorba, az ál-

doztató fog először az egyik, majd a másik elé

fordulni. Arra is figyeljünk, hogy mindkét sor-

ban nagyjából egyenlő számban legyünk, kü-

lönösen is, ha ketten áldoztatnak. Több áldoz-

tató esetén pedig semmiképpen se válogas-

sunk, kinél áldozzunk!

A Misekönyv előírásai szerint a hívek térdel-

ve vagy állva áldozzanak, ebben mindenki sza-

badon dönthet. Ha állva áldozunk, ajánlatos,

hogy a szentség vétele előtt szükséges tiszte-

letadást végezzünk, vagyis mikor az előttünk

lévő áldozik, vessünk keresztet, vagy hajtsunk

térdet, így készüljünk az áldozásra. 

Áldozni nyelvre, illetve kézre lehet, de a kéz-

be áldoztatás nincs mindenütt megengedve,

például a mátraverebély-szentkúti kegyhelyen

nem lehetséges, sőt Szlovákiában egyáltalán

nem. Ha kézbe szeretnénk áldozni, már ezt je-

lezve járuljunk az áldoztató elé: azaz jobb ke-

zünket a bal alá téve, trónust készítsünk. Ne

nyújtsuk ki a tenyerünket, mert kinyújtott te-

nyérnél nagyobb a veszélye, hogy a szentostya

a földre essen. A „Krisztus teste” szavakra

„Ámen”-nel felelünk, ami nagyon fontos hit-

vallásunk, és része a szentáldozásnak, ezért ne

felejtsük el mondani! Aki nyelvre szeretne ál-

dozni, ezután nyújtja ki kissé nyelvét, hogy az

áldoztató rá tudja helyezni az Eucharisztiát.

Aki pedig kézbe áldozik, amint kezébe kapta

az Eucharisztiát, jobb kezével azonnal magá-

hoz veszi azt, amíg az áldoztató előtt áll, és

csak ezután megy vissza a helyére. Nem sza-

bad tehát sem odébb állva, vagy a helyünkre

menve magunkhoz venni az Eucharisztiát!
Ipacs Bence

EGYHÁZJOG

Házassági akadályok

A Katolikus Egyház minden történelmi korban védte és ma is védi
a házasság intézményét és ennek értelmében a házasulandók sze-

mélyét minden jogtalan akadállyal és tilalommal való sújtással szem-
ben, mert a különféle akadályok korlátozzák a házasodás jogát.

Akadály alatt értjük mindazt, ami szemben áll a házasságkötéssel, va-
gyis ami bármilyen okból akadályát képezi az érvényes és megengedett
házasságkötésnek. A szoros értelemben vett érvénytelenítő akadály a
személyt képtelenné teszi a házasság érvényes megkötésére. (vö. CIC
1073. k.) Az akadály tehát a személyt valamilyen tulajdonsága, vagy va-
lamilyen körülmény alapján képtelenné teszi az érvényes házasság
megkötésére.

A házassági akadályoknak többféle felosztása lehetséges, de alapve-
tően megkülönböztetünk isteni, vagy egyházi jogi eredetű akadályokat.
Isteni jogúnak azokat az akadályokat nevezzük, amelyek alapja a ter-
mészetjog, vagy a tételes isteni törvény. Ide tartozik: az impotencia, a
korábbi érvényes házasságból származó kötelék, és az egyenes ágú vér-
rokonság. Ezek alól semmilyen körülmények között nem lehet felmen-
tést adni, mivel ezek ki vannak véve az emberi hatalom alól és ez alól
egy ember sem lehet kivétel. 

Egyházi jogú akadályok azok, amelyet az illetékes egyházi hatóság
vezetett be a házasodás jogának indokolt korlátozása végett. Ezek alól
elvileg adható felmentés, de általában azt nem adják meg. Ezek az aka-
dályok csak a katolikusokat kötelezik. Ide tartoznak: korhiány, vallás-
különbség, szent rend, szerzetesi fogadalom, nőrablás, bűntett, sógorság,
köztisztesség és a törvényes rokonság akadályai.                          Déri Péter

4     MARTINUS • 2014. JÚLIUS MARTINUS.HU



MARTINUS.HU 2014. JÚLIUS • MARTINUS 5

EGYHÁZUNK

Rövid hírek
Június hagyományosan a papszentelések
hónapja. Az idei évben mintegy 36 újmisés
pappal és 19 diakónussal gazdagodott a
Magyar Katolikus Egyház. 

■

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
június 10-11-én megtartotta tavaszi rendes
ülését. A püspökök testülete tárgyalt az or-
szágos hitoktatási szabályzat módosításá-
ról, áttekintette a cigánypasztoráció orszá-
gos helyzetét, valamint jóváhagyta az Új-
szövetségi Szentírás új magyar fordításá-
nak kiadását, amely a Bencés Kiadó gondo-
zásában kerül a boltokba.

■

A püspöki konferencia 2016-ra, Szent Már-
ton püspök születésének 1700. évforduló-
jára emlékévet hirdet hazánkban. A szent
püspök szülővárosában, Szombathelyen
és országos szinten is megkezdődtek az
évforduló előkészületei egyházi és világi
programokkal egyaránt: konferenciák, ki-
állítások, komoly- és könnyűzenei hang-
versenyek készítenek majd fel a jubileumi
évre.

■

Ferenc pápa június 12-én, csütörtökön fo-
gadta Angelo Amato bíborost, a Szentté
avatási Kongregáció prefektusát, és felha-
talmazta a kongregációt, hogy közzétegye
azokat a dekrétumokat, amelyekben a
szentatya elismeri Isten szolgáinak hősies
erényeit, valamint a közbenjárásukra tör-
tént csodákat – Louis-Édouard Cestac, Irene
Stefani, Luigi Savaré, Eugenio Reffo, a Szent
Szívről nevezett Magdolna nővér, Giuseppa
Scandola, Itala Mela, Uberto Mori. Ugyanak-
kor konzisztóriumot tartottak hat bol-
doggá avatott személy szentté avatása
ügyében – Giovanni Antonio Farina, P.
Kuriakose Elias Chavara, P. Ludovico da
Casoria, Nicola da Longobardi, Eufrasia
Eluvathingal, Amato Ronconi.  

A HÍREK FORRÁSA: MAGYAR KURÍR

... legalábbis nem egyedül, nélkülünk. Sokan úgy képzelik el a nyarat – leg-

inkább az iskolás korosztály –, hogy a vakáció a templomba járásra és az Is-

tenre is vonatkozik. Pedig nem tudunk egy olyan parancsolatot sem, amiben

lenne egy ilyen kitétel: „Az Úr napját szenteld meg, hacsak épp nem üdülsz!” vagy

„A vasárnapokat és a parancsolt ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg,

amennyiben ez egyéb elfoglaltságodat nem akadályozza!”

Istenre mindig kell, hogy legyen időnk. Ne kötelességnek érezzük ezt,

hanem lehetőségnek, hogy találkozhatunk azzal, akit nagyon szeretünk és az

életünk része. Hogyan várhatom el azt, hogy Isten minden munkámat, tevé-

kenységemet megáldja, ott legyen mellettem, amikor szükségem van rá, meg-

óvjon, hogy ne érjen baj, amikor én ezzel a heti egy órával is csak alkudozom.

Az a szerencsénk, hogy e gyarlóságaink ellenére is szeret minket, és amit

mi „elvárunk” – hogy mellettünk legyen és támogasson minket –, annak ő

eleget tesz. Mert neki mindig van ránk ideje, nem keres kifogásokat, nem vesz

ki szabadságot.

A szabadság, pihenés mindenkinek jár, sőt fel is szólít minket, hogy éljünk

vele. Ez viszont sose jelentse az imádságban és Istenre figyelésben való ha-

nyatlásunkat. Ha otthon vagyunk, a megszokott rend szerint mehetünk szent-

misére. Ha elutaztunk, keressük a módját, hogy hogyan tudjuk megszentelni

a vasárnapot. Ahogy előre lefoglalunk egy szállást, úgy előre utána tudunk

nézni, hogy a környéken hol van templom, és mikor lesz ott szentmise. Le-

gyen fontos a Jóisten nyaralásunkkor is.                                             Kovács József

Isten nem vakációzik…

A focisták szerte a világon tanúságot
tesznek hitükről a világbajnokság idején.
Ezekből készítettünk összefoglalót.

• Itt vagyunk, Uram, a világbajnokságon
elnevezéssel weboldalt hozott létre a chi-
lei püspöki kar a nemzeti válogatott hívő
tagjai és szurkolói számára.

• Németországban David Kadel sport-
újságíró Fussball-Bibel (Futballbiblia) cím-
mel írt könyvet, melyben különböző klu-
bok játékosai és edzői vallanak hitükről,
Istennel való kapcsolatukról és életükről.
A játékosok arról beszélnek, miként inspi-
rálja őket hitük az életükben és a futball-
ban, és elmondják, hogy nem tudják el-
képzelni mindennapjaikat az Istennel
való folyamatos párbeszéd nélkül. 

• A Zenit hírügynökség Mateo Kova-
csicsot, az Inter és a horvát válogatott já-
tékosát szólaltatja meg, aki életének meg-
határozó pilléreiként beszél a hitről, a
családról és hazáról.

Hit és labdarúgás 



▲ Magyarul, németül, horvátul, latinul hangzottak fel éne-
kek június 1-én, Nardán, a Szent Kereszt Felmagasztalása
templomban. A vasiak mellett osztrák kórus is fellépett a ta-
lálkozón. Horváth Sándor

▼ Pappá szentelésének 60. évfordulóját ünnepelte dr. Kon-
koly István, a Szombathelyi Egyházmegye nyugalmazott püs-
pöke. Június 7-én Szombathelyen, a Székesegyházban mutatta

be jubileumi miséjét. Molnár Péter 

▲ Június 5-én, Szentpéterfán a középiskolás ministránsok,
másnap Csesztregen az általános iskolások rúgták a bőrt.
Nagy küzdelmeket hoztak a találkozók. Mindkét helyen a
házigazdák diadalmaskodtak. Molnár Péter

▼ Új külsőt kapott a bucsui plébániaház. Pályázati források-
nak is köszönhetően került sor a renoválásra, az ablakok és a
kerítés színezésére. Dr. Perger Gyula atya szentelte fel a felújí-
tott házat.  Magyar Ákos

Egyházi énekkarok találkozója Egyházmegyei ministráns foci

Konkoly István gyémántmiséje Plébániaház szentelés Bucsuban

ÉLETKÉPEK
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Befejeződött a tanév

J únius nem csak a nyarat hozta el, hanem a

vakációt is. Véget ért a tanév az iskolákban,

kezdődhet a pihenés a diákok számára. Az egy-

házmegyében számos katolikus iskola műkö-

dik, amelyek a maguk hagyományai alapján is

ünnepelték ezt a jeles napot. A II. János Pál Ka-

tolikus Szakkollégium a Kálvária-templomban

tartotta év végi Te Deum-át, a Premontrei-iskola

a Székesegyházban. A kőszegi, Szent Margit-

iskola növendékei műsorral búcsúztatták a

2013/2014-es tanévet. Akadtak, akiknek az idei

évzáró egyben a búcsút is jelentette szeretett in-

tézményüktől: szeptembertől már máshol kop-

tatják a padokat. A Brenner-iskolában két vég-

zős osztály ballagott idén.                   Molnár Péter

Pünkösdhétfőn, június 9-én, a Mária Rádió celldömölki stúdiójának
önkéntesei és családtagjaik Kirner Antal Zoltán atya vezetésével lelki
napot, csapatépítést tartottak. Hencz Jánosné

Ünnepelt a Mária Rádió celli csapata

Fogadalmi zarándoklat

Június 12-én és 13-án az egészséges életmód és sport került középpontba
a Premontreiben. A diákok salátákat készítettek, fociban és kosárlabdá-
ban versenyeztek. Szakály Szilvia 

Programajánló
július 27. (vasárnap) 10 óra Szent Anna-búcsú (Csipkerek,

Szent Anna-templom) • július 29. (kedd) 18 óra Engesz-

telő est (Csehimindszent, Mindenszentek-templom) • au-

gusztus 2. (szombat) 24 órás szentségimádás (Szombat-

hely–Herény, Szent György-templom) • augusztus 3. (va-

sárnap) 17 óra Keresztmegáldás és szentmise (Csehimind-

szent, Nagyhegyi-kereszt) • augusztus 4–8. (hétfő–péntek)

Hivatásgondozó lelkigyakorlat • augusztus 11. (hétfő) A

megyéspüspök kirándulása kispapjaival • augusztus 13.

(szerda) 19 óra Szentmise Brenner János atya boldoggá

avatásáért (Szentgotthárd-Zsida, Jó Pásztor kápolna) • au-

gusztus 14. (csütörtök) 19.45 óra Szentségimádás papo-

kért és papi hivatásokért (Szombathely, Székesegyház

Madonna-kápolna) • augusztus 16. (szombat) 17.30 óra

Ünnepi szentmise (Csehi, Belső-Döbör hegyen lévő „Piros

kereszt”) • augusztus 17. (vasárnap) 17 óra Keresztmeg-

áldás és szentmise (Csipkerek, Hegyi-kereszt)

Diáknapok a Premontreiben

Szentháromság vasárnapján, június 15-én, őseik fogadalmához csatla-
kozva a jánosházi plébánia közel kétszáz híve a Szűzanya kiscelli szen-
télyébe zarándokolt.  Pónácz Imréné

ÉLETKÉPEK
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I sten választja ki a papot a szolgálatra és megadja hozzá az

erőt is, hogy kitartson a hivatásban – mondta a szentelé-

si misén mondott beszédében dr. Veres András. 2014. június

21-én Nagy Tamás és Pete Polgár Máté diakónusokat áldo-

zópappá, Böjti Balázs és Bihal Zoltán akolitusokat pedig di-

akónussá szentelte a megyéspüspök. 

Zsúfolásig megtelt a szombathelyi Székesegyház az ünnepi

misére. Sokan nem értik a Ti döntéseteket – mondta szente-

lési homíliájában dr. Veres András. „Korunk értékrendje – a

gazdagság, a kényelmes élet – nem szerepel a Jézus által kí-

nált élethelyzetek között. De nem mi választjuk a hivatást,

hanem Isten választ ki bennünket. Bizonyságát adjátok an-

nak, hogy vannak akik ma is meghallják és elfogadják Jézus

hívását. A Jézus iránti rendkívüli szeretet teszi képessé az

embert, hogy meghallja és kövesse őt. Jézus arra hív, hogy

legyünk készségesek az Istentől kapott adományok gyümöl-

csöztetésére és legyünk készen az isteni szeretet viszonzá-

sára. Ezt a képességet a rendszeres, személyes, elmélyült

imádságban fedezhetjük fel.” A megyéspüspök figyelmeztette

a szentelendőket: nehézségek is lesznek a hivatásuk során, de

ha mindig Istenben bíznak és ráhagyatkoznak, akkor sikerül

ezeket legyőzni, ezeken felülkerekedni.

A jelenlévő papoktól azt kérte a főpásztor, hogy imádkoz-

zanak az egyházközségekben új papi hivatásokért. Fontos-

nak nevezte, hogy a papok legyenek példaképek, hogy a hi-

vatás szépsége, öröme megtapasztalható legyen a fiatalok

számára és így egyre többen meghallják és el is fogadják

Isten hívását.   Molnár Péter

Isten szolgálatában 
Pap- és diakónusszentelés a szombathelyi Székesegyházban
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Ép testben ép lélek

K rrrrr! Brrrrr! – Jézusom! Az lehe-
tetlen, hogy már negyed hat van.

Rosszul jár ez az óra. Egyébként Sztálin
találta fel az ébresztőórát? Vagy az em-
beriség egy másik ellensége? Legjobb
lenne átfordulni a másik oldalamra.
Nem dől össze az uszoda, ha a mai
edzést kihagyom!

Ötéve hetente ötször kezdődik így a
nap. Ha már úgyis felébredtem, nincs
értelme a húzódozásnak. Edzés van,
nem késhetek el. A szüleim, a testvére-
im még mind alszanak. Én minek gyöt-
röm akkor magam?

Tényleg? Miért is? Azért a néhány
percért, amikor nagy tömeg gyülekezik
a pálya mellett. A kör közepén ott egy
háromfokozatú dobogó. Szépen sorban
szólítják a nyerteseket, akik felállnak a
harmadik, a második vagy az első fok-
ra. Nyakukba kerül az aranyérem, átve-
hetik a serleget, learathatják a tapsot,
kezet rázhatnak a társakkal, s büszkén
integethetnek a családtagoknak. Először
csak egy helyi újonc versenyen. Aztán
később az országos bajnokságon, a vá-
logatottban, vagy az olimpián. Ki tudja?
Ezek felemelő pillanatok. Rengeteg ön-
bizalmat adnak, és erőt a folytatáshoz.

Ennyi. Tényleg csak ennyi? Megéri a
sokévi munka azt az érmet? A naponta
vállalt gyötrelmes önsanyargatás a né-
hány perc dicsőséget?

Várjunk csak! Más motivációnak is
lennie kell, hiszen nem mindenki jut fel
a csúcsra, s mégis nap mint nap elvégzi
az edzésmunkát. Sokan nem is verseny-
szerűen űzik a sportot, csak a maguk
örömére. Hoppá, ez az! Hiszen spor-
tolni öröm! Jó megérezni azt az elége-
dettséget, melyet a javuló teljesítmény
nyújt. Megtanulni, hogy az eredmény
nem jön magától.

Apropó tanulás! Gondoljuk csak vé-
gig, mi mindent tanultam a sportolás
közben:

• Először is, hogy tiszteljem az edző-
imet, azokat, akik azon fáradoznak,
hogy az én eredményem jobb legyen.
Akik ezért néha olyasmiket is követel-
nek tőlem, amiket nagyon nehéz moso-
lyogva teljesíteni. Akik, amikor leszállok
a dobogóról, azt mondják: „Ez szép, de
legközelebb jobban oszd be az erődet a
futáskor.” Vagy: „Ennyi passzét a női tő-
rözők szúrnak. Ha fele ennyi passzét
szúrnál, még előbbre is végezhettél
volna.”

• Aki a testedzés mellett az iskolai fel-
adatokat is komolyan akarja venni, an-
nak meg kell tanulnia beosztani az ide-

jét. Attól ugyanis, hogy napi 2-3 órát
sportolással töltünk, nem lesz kevesebb
a lecke. Lemaradni pedig nem szabad,
mert a mulasztásokat sincs idő behozni.

• Ha eredményt akarsz elérni, fegyel-
mezned kell magad, s meg kell tanul-
nod a rendszerességet. Mindig adódik
olyan vonzó program, melyet edzés
vagy hétvégi verseny helyett választ-
hatnál.

• El kell viselned azt is, ha kudarc ér.
Ennek oka persze többnyire a bíró, de
néha az is előfordul, hogy te nem voltál
formában, vagy éppen csak nem úgy si-
került valami, ahogyan elképzelted. Az
életben később is jön ilyen helyzet, nem
baj, ha fiatalon felkészülsz rá.

Helyes önértékelés, öröm, mások tisz-
telete, a rendszeresség és a helyes idő-
beosztás, önfegyelem, a kudarc tűrése,
az újrakezdés képessége, az akaraterő.
Hiszen ez csupa olyasmi, melyen egy
keresztény fiatal egészséges lelki fejlő-
dése alapul!

Azért hazudnék, ha azt mondanám,
ezért csinálom. Szeretem ezt az életfor-
mát. Belehalnék, ha nem csinálhatnám.
Közben meg is érkeztem az uszodába.
Csabi bá éppen kezdi kiabálni: 10 hossz
gyors, 10 hossz pilla! Hát, akkor hajrá!             

Marx János, Marx Tamás 
10. osztályos tanulók

Az Egyházmegyei 
Családi Majálisról
M ájus 17-én Gencsapátiban tartottuk a Szombathelyi

Egyházmegye szokásos Családi Majálisát, amelyre
mintegy háromszáz résztvevő érkezett. 

A nap püspöki szentmisével indult. A szentmise után a
gyerekek birtokba vették a helyi óvodát és iskolát. A kö-
zépiskolások egy rövid filmklub keretében megvitatták az
élet néhány nagy kérdését. Ezalatt a felnőttek nyugodtan
meghallgathatták dr. Pécsi Rita nevelés-kutató előadását
az apaság feladatairól, buktatóiról, óriási tétjeiről és nem
kisebb örömeiről. Ebéd után, a délutáni programban csa-
ládi kódfejtő, nyomozó kalandtúra, családi lovas kocsiká-
zás, családi társasjáték bemutatók, valamint táncház is
szerepelt.

Köszönjük, hogy a vendégeink őszintén hálás „vevők”
és résztvevők voltak!

A Gencsapáti Plébánia házas-közösségei



INTERJÚ

Rajongói oldala van, rengeteg újságíró faggatta már. Hírt

adott róla a CNN, a Reuters és a BBC is. Lendvai Zoltán

atyára akkor figyelt fel különösen a világ, amikor egy

videómegosztó portálra felkerült egy róla készült felvétel:

gördeszkázás közben beszélt a gyermekeknek Istenről, a

hitünkről. Az internet révén a Szombathelyi Egyházmegye

rédicsi plébánosának gördeszkás mutatványát néhány hét

alatt több millióan látták. A felvétel bejárta a földkereksé-

get, hiszen Brazíliától Oroszországig, a legnagyobb hírügy-

nökségektől a neves világlapokig és televíziós társaságokig

mindenki beszámolt róla. Zoltán atya arról is kapott vissza-

jelzéseket, hogy Peruban, Japánban, de még Kínában is lát-

ták a bemutatóját.

Mikor állt először gördeszkára?

Először is szeretettel köszöntöm a Martinus olvasóit! Az

Esztergomi Ferences Gimnáziumban 35 évvel ezelőtt – 14

éves koromban – álltam először gördeszkára. Sajátom akkor

sajnos még nem volt, de egy jószívű osztálytársam, Hetessy

Péter mindig szívesen kölcsönadta, ha kértem. Én pedig min-

dennap ostromoltam. Sportos papot is a ferenceseknél láttam

életemben először. Töhötöm atya osztályunk kérlelésére

kézen állt a katedrán, utána sokkal jobban tanultuk a bioló-

giát. Magyartanáromat Lukács Istvánnak hívták. Szalézi

szerzetes volt. Ő nyomta a kezembe a Fiúk apostola című

könyvet, amely Bosco Szent Jánosról, rendalapítójuk életéről

szól. Don Bosco 1815-ben született. Igazi egyensúlyművész

volt. A játékot pedagógiai eszközként használta. A fegyelme-

zésnél jobb, gyorsabb és hatásosabb nevelési módot látott

benne. Szerinte játék közben lehet leggyorsabban megis-

merni és nevelni a fiatalokat. 1888-ban költözött a mennyor-

szágba. 

Ti is biztosan láttatok már focizó, bicikliző, pingpongozó,

túrázó plébánosokat. Ezek a lelkipásztorok megtapasztalták,

mennyire igaza volt Néri Szent Fülöpnek (1515), Don Bos-

cónak (1815) vagy a legsportosabb pápának, Szent II. János

Pálnak (1920).

Nagyon jó az állóképessége a mai napig. Ez minek köszön-

hető? Ma mit tesz érte? Sportol a gördeszkázáson kívül is?

Sokan kérdezik: erőnlétemet minek köszönhetem, mivel

őrzöm? Először is mindig megnézem mit, mikor és mennyit

eszem, evés után pedig mindig mozgok egy keveset. Bort és

részegítő italt nem iszom. Naponta, ha időm engedi, egy ne-

gyed órát izzadásig gördeszkázom. Mindebben a legsporto-

sabb pápa – Szent II. János Pál – a példaképem, aki

rendszeresen úszott, biciklizett, túrázott, sőt profi szinten

síelt. Alkoholt soha nem ivott. Róla kevesen tudják, hogy

uszodát építtetett a Vatikánban. Pápaként is több mint száz

alkalommal, kijátszva a testőrséget titkárával, elment síelni

(ez évente négy alkalmat jelentett). Mindig aktívan pihent,

ezért munkabírása betegen is nagy volt.

Evangelizáció négy keréken
Interjú Lendvai Zoltán János plébánossal
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Sportol-e minden nap?

Igen, a gördeszkázáson kívül is. Mint minden pap, sokszor

lovagolok a szavakon, sőt gyakran elvetettem a sulykot (vö.

prédikáció), sokszor úszom a boldogságban és a munkában

is. Isten szeretetének ezernyi jelét látva örömtől repes a szívem.

Hogyan fogadták a gyermekek, illetve a felnőttek a spor-

tos mentalitását? Könnyebb volt ezáltal az emberek szívé-

hez jutni?

Igen, elismerem, az evangélium hirdetésének ez a módja

eléggé extrém. De nem hiányzik a hátteréből: a betegek fel-

ajánlott szenvedése, imádsága. Játék előtt mindig imádko-

zom a fiatalokkal, közben pedig hitéletet tanítok nekik.

Június elején Várpalotán voltam. Dr. Márfi Gyula érsek úrral

miséztünk együtt, majd ötszáz hittanost taníthattam aszfal-

tozott kézilabda pályán az imádság erejére: Ne félj, csak

higgy! Fájdalomból, félelemből nemcsak csúnya szó, károm-

kodás fakadhat, hanem imádsággá is alakíthatod.

Számos helyen járt már Magyarországon és külföldön. 

Az újabb és újabb meghívások alázatra és hálára indítanak.

Egyre buzgóbban imádkozom, hadd legyek Jézus szeretetének

eszköze és sugárzója, evangéliumának hirdetője és megélője.

Megvan a gördeszkás evangelizáló hatása? Milyenek a

lelki visszajelzések?

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától elismerő okleve-

let kaptam a fiatalokért végzett munkám elismerésül. Bízom

benne, a századik gördeszkapálya építése után a Vatikánból

is megdicsérnek.

Mi a személyes üzenete, mottója?

Jelmondatom: „Ne féljetek, örüljetek, Jézus győzelmesen

feltámadt!” Mindezt Szent II. János Pál mondta megválasz-

tása után. „Gördeszkapályát minden városba és faluba!” – ez

pedig a másik mottóm. A VARIS TOP gördeszkapálya eleme-

ket gyártó cég segítségével a tizenkettedik pálya építésénél tar-

tunk. Mindenhol legyen a fiataloknak olyan helyük, ahol a

forgalomtól elzártan, európai szabványoknak megfelelő eleme-

ken biciklizhetnek, görkorcsolyázhatnak, gördeszkázhatnak.

Kulcsszavak, amelyekre az interneten rákeresve még töb-

bet megtudhat bárki az evangélium hirdetésének eme extrém

formájáról: Bosco Szent János, Néri Szent Fülöp, II. János Pál

és a sport, skateboarding priest. Dolgozom rajta, hogy a fia-

talokkal együtt focizó, bicikliző, síelő, gördeszkás papok

nemzedéke nehogy kihaljon! Ehhez kérem a Martinus olva-

sóinak imádságát is.                
H. Pezenhófer Brigitta
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ÉVFORDULÓ

VI. Pál 50 évvel ezelőtti szentföldi zarándoklata

M ájus 24. és 26. között került sor Ferenc pápa háromna-
pos szentföldi zarándoklatára. A zarándokútra abból

az alkalomból kerül sor, hogy VI. Pál pápa 50 évvel ezelőtt
találkozott Athenagorasz pátriárkával Jeruzsálemben. Ferenc
pápát elkísérhettük zarándokútján ezekben a napokban, ér-
demes azonban felidézni VI. Pál pápa 50 évvel ezelőtti kor-
szakalkotó zarándoklatát.

VI. Pál volt az első pápa, aki repülőre ült, elkezdte beutazni
a világot, s mind az öt földrészt meglátogatta. 1963. decem-
ber 4-én jelentette be tervét a zsinati atyáknak: „Meglátogatjuk
az Ígéret Földjét, ahonnan Péter elindult, és ahova eddig egyik
utódja sem tért vissza”.

A pápának azonban, még ha csak zarándokként akarta is
Jézus hazáját meglátogatni, politikai nehézségeket kellett fi-
gyelembe venni. Az 1967-es „hatnapos háború” előtti idő volt
ez, és a Szentföldön másképpen húzódtak a határok, mint
ma. Az Izrael által elfoglalt mai palesztinai terület akkor jor-
dániai igazgatás alatt állt, Jeruzsálem kettéosztva, az óváros
a jordániai-palesztinai oldalon. Az egyetlen átjáró az izraeli
oldalra csak a Mandelbaum-kapunál volt. A  Szent Sír-temp-
lom, a keresztút, az Olajfák hegye és Betlehem a jordániai ol-
dalon voltak. Más zarándokhelyek, mint Jeruzsálemben az
Utolsó vacsora terme és a Dormitio-bazilika, Názáret, a Tá-
bor hegye, a Genezáreti tó Kafarnaummal és a Boldogságok
hegye izraeli területen helyezkedett el. A Vatikán Izrael álla-
mát politikailag akkor még nem ismerte el. 

A másik probléma a keresztény ökuménia volt. A legfonto-
sabb keresztény szent helyeket, a Szent Sír-templomot és a
Születés templomát ortodoxok és latinok együtt gondozzák.
Róma és Konstantinápoly között még mindig megvolt a köl-
csönös kiközösítés, amelyet 1054-ben mondtak ki egymás

ellen. Nyilvánvaló, hogy a pápa kitárt karokkal és békére
kész szívvel kereste a kibékülést a keleti egyházakkal, és or-
todox oldalról is voltak jelei a közeledésnek. Athenagorász,
az akkori ökumenikus pátriárka már előbb jelezte, hogy sze-
retne találkozni a pápával, más ortodox egyházak részéről
viszont ellenállás mutatkozott. Végül megegyeztek abban,
hogy hasonló találkozásra Jeruzsálemben kerülhet sor. 

Idézzük fel a zarándoklatot! Az utazás 1964. január 4-én
kezdődött. A pápa a római Fiumicino repülőterén szállt gép-
re. Amman repülőterén a huszonnyolc éves Husszein, Jordá-
nia királya személyesen fogadta a hatvanhat esztendős római
egyházfőt. A pápa kifejezte szándékát, hogy szeretné felke-
resni hitünk szent helyeit, imádkozni akar az itt élő emberek
békéjéért és jólétéért. A repülőtérről indult el a menet Jeru-
zsálembe, először csak a jordániai területen. A pápai zarán-
dok első megállója a keresztelés helyén volt a Jordán partján,
majd Betániába érkeztek, ahol ma is egy tábla emlékeztet a
pápa látogatására.

A katolikus egyházfőt Jeruzsálemben, a Damaszkusz-ka-
punál a helybeli keresztények, muszlimok lelkes tömege vet-
te körül. A levegőt betöltötte az óvárosi harangok zúgása és
a szakadatlan éljenzés, ezért a pápa nem tudta elmondani a
program szerint tervezett beszédét. A hívekkel együtt gyalog
vonult a Via Dolorosán a keresztutat imádkozva a Szent Sír-
templomhoz. A szűk utcán összezsúfolódott tömeg azonban
áttörte a kordont, és a pápát elsodorta az éneklő, imádkozó
áradat. A szentatya szó szerint eltűnt a tömegben. A biztonsá-
gi szolgálat nem volt felkészülve ilyen egzaltált tömegmoz-
gásra. A rájuk tapadó emberek elöl testükkel védték a pápát,
aki mosolyogva követte a tömeg sodrását a jeruzsálemi óvá-
ros szűk utcáin. 
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ÉVFORDULÓ
VI. Pál meglátogatta a Szent Sírt,

ahol rövid ideig egyedül imádkozott.
Később a Kálvária-kápolnához is fel-
ment, hogy a Golgota szikláját is meg-
csókolhassa, aztán a Szent Sír előtt la-
tin nyelvű szentmisét mutatott be.

Az estét és az éjszakát az apostoli
delegáció házában, az Olajfák hegyén
töltötte a pápa. Fogadta Benediktosz
jeruzsálemi görög-ortodox és Derderi-
an örmény pátriárkát is. Tíz óra után
a Szent Anna-templomban találko-
zott a Rómával egyesült keleti pátri-
árkákkal és püspökökkel. Ezután éj-
szakai szentségimádás következett az
Agónia-bazilikában, a Getszemániban.

A szentatya és kísérete vasárnap át-
lépett Izrael területére, ahol Ramalla,
Nablusz és Jenin arab vezetői köszön-
tötték őt. A levegőben Husszein király
maga vezette helikopterén a határig
kísérte a menetet. A szentatya Taanak
arab falu mellett lépett izraeli területre. A Megiddó-i mú-
zeum udvarán történt a fogadás. Az izraeli államelnök, Zal-
man Shazar, az izraeli kabinet és az egész diplomáciai delegá-
ció itt üdvözölte VI. Pált. Még az akkori szovjet követ is meg-
jelent az üdvözlési ceremónián. A pápa itteni beszédében
szerepelt a zsidók megnevezéseként a „Szövetség Népének
fiai” kifejezés. VI. Pál hangsúlyozta, főképpen azért jött, hogy
imádkozzon a világ békéjéért.

A fogadás után Názáretbe kísérték a szentatyát. Itt mintegy
százezres tömeg gyűlt össze. A pápa szentmisét mutatott be
az Angyali üdvözlet barlangjában. Názáretből Kána városán
át a Genezáreti tóhoz utazott. Az első megálló Tabga volt.
Először meglátogatta a csodás kenyérszaporítás helyét, majd
arra a helyre ment, ahol a feltámadt Krisztus megjelent a ta-
nítványoknak. A következő állomás Kafarnaum volt, ahol a
ferencesek ásatásai feltárták a Jézus korabeli Kafarnaumot,
és még Péter házát is napvilágra hozták. Ezután felkereste a
Nyolc boldogság hegyét, utolsó állomásként pedig Galileába,
a Tábor hegyre látogatott. Tengerparti úton tért vissza az iz-
raeli Jeruzsálembe, ahol Sion hegyén az Utolsó vacsora ter-
mét és Mária elszenderülésének templomát kereste fel, majd
a Mandelbaum-kapun ismét Jeruzsálem jordániai részébe
tért vissza. Itt búcsúztatta Shazar izraeli kormányfő. 

VI. Pál számára ezután következett a zarándokút legjelentő-
sebb eseménye: találkozás Athenagorasz konstantinápolyi
ökumenikus pátriárkával az apostoli delegáció épületében.
Megindultság érződött köszöntő szavaiból: „Mély megindu-
lással és nagy-nagy örömmel tölt el ennek az örök időkre emlékeze-
tes órának nagyszerűsége, amikor a Katolikus Egyház és a konstan-
tinápolyi pátriárkátus vezető püspökei, több százados csend és vá-
rakozás után újból találkoznak egymással. A legélénkebb és legmé-
lyebb hála tölt el irántad, amiért hajlandó voltál egy időre eltávozni
pátriárkai székhelyedről, hogy velünk találkozhass.” A pápa és a
pátriárka húsz percre visszavonult személyes beszélgetésre.
Közösen elmondták a Miatyánkot, majd átölelték egymást,
és békecsókot váltottak. Ezzel az aktussal megkezdődött a
latin és az ortodox egyházak közötti dialógus előkészítése.

VI. Pál január 6-án Betlehembe látogatott, ahol elmondta
zarándokútjának legfontosabb beszédét: Krisztushoz, saját
egyházához, az elszakadt testvérekhez és az egész világhoz
intézett felszólítást a pápa. A beszéd szenvedélyes békefel-
hívással zárult minden államfőhöz és mindenkihez, akik a
népeknek felelősséggel tartoznak, hogy óvják meg a világot
egy új világháborútól. A szentmise után a pápa visszautazott
Jeruzsálembe, és válaszlátogatással tisztelte meg az ökume-
nikus pátriárkát annak görög-ortodox rezidenciáján. A pápa
átadta Athenagorásznak drága és szimbolikus ajándékát, egy
arany kelyhet. Ez utalás volt a katolikus és ortodox egyházak-
nak egy jelentős pontban – az Eucharisztiában – való egysé-
gére. Athenagorasz újságírók előtt röviden megemlítette:
„Kívánom, hogy VI. Pál pápa és én, egy napon a vizet és a bort
ugyanabba a kehelybe önthessük.”

Az ammani repülőtérre való utazás előtt a pápa találkozott
még a Szentföldön lévő más keresztény egyházak képviselő-
ivel, többek között a Megváltó-templomból a német lutherá-
nus Malsch Probsttal. Az utolsó vallási tisztségviselő, aki a
pápával még találkozott és átadta az arab lakosság üdvözle-
tét, Jeruzsálem muszlim nagymuftija volt.

A szentföldi útnak tartós hatása lett. A békecsók Athena-
gorasz és a pápa között több volt, mint szép gesztus. Ez a ta-
lálkozás érezhető javulást hozott az ökumenikus légkörben
Róma és a keleti egyházak között. 1964-ben Róma 500 év
után visszaadta az ökumenikus pátriárkátusnak András apos-
tol fejereklyéjét. További hatása e közös találkozásnak az
1054-ből származó egymás elleni kiközösítés visszavonása a
zsinat utolsó ülésén, 1965. december 7-én. A pápa szentföldi
zarándokútjától egyenes vonal vezet az Egyház és a zsidóság
viszonyáról szóló Nostra Aetate zsinati irathoz, amit a pápai
út után egy évre hozott a zsinat. Egy késői következménye
VI. Pál izraeli látogatásnak Izrael hivatalos állami elismerése
volt a Vatikán részéről, és a formális diplomáciai kapcsolat
felvétele: 1993. december 30-án a Vatikán ténylegesen elfo-
gadta Izraelt. 

Dr. Gyürki László



Évről évre halljuk, tapasztaljuk, hogy atyákat elhelyeznek
eddigi állomáshelyükről, helyükbe mások kerülnek. A fia-
talabb papokat különösen is gyakran helyezik el. Úgy gon-
dolom, ez sem nekik, sem a híveknek nem jó. Mégis miért
vannak ezek a helyezések? 

Egy plébánia sohasem önmagában áll, hanem egy nagyobb
területi egység, az egyházmegye része. A papok az egyházme-
gye szolgálatában állnak. Az egyházmegye papsága valameny-
nyire tükrözi a társadalom összetételét: vannak idősebbek,
középkorúak és fiatalok. Vannak a papságban „újszülöttek” és
vannak „régi motorosok”. Előfordul váratlan betegség vagy
haláleset. A püspök feladata, hogy az egyházmegye éppen ak-
tuális papságát megfelelően elosztva biztosítsa a hívek lelki-
pásztori ellátását. Ez pedig nem könnyű feladat.

Szinte minden évben vannak, akik elérik a nyugdíjkorhatárt
vagy éppen nyugdíjazásukat kérik. Ugyanakkor vannak újmi-
sések is. A nyugdíjba vonulók rendszerint plébánosok, míg az
újmisések még nem oszthatók be ilyen felelősségteljes szolgá-
latra, ők először általában káplánok (azaz plébánoshelyettesek)
lesznek. Meg kell tehát oldani a nyugdíjba vonuló plébánosok
helyének betöltését. Oda vagy már egy tapasztaltabb káplán
kerülhet, vagy pedig egy másik hely plébánosa. Viszont azt a
helyet is be kell tölteni, ahonnan az új plébános elkerült. És per-

sze az újmiséseknek is helyet kell találni, az elődjüknek szint-
úgy. A tapasztalatszerzést segíti, ha egy fiatal pap több helyen
is szolgál káplánként, ezért őket emiatt is helyezik át néhány
év után. Olyan is előfordul, hogy valamilyen okból egy plébá-
nos kéri másik plébániára történő áthelyezését, vagy éppen az
egyházmegye érdeke kívánja ezt. 

Sorolhatnánk a példákat, de bizonyára ennyiből is látjuk: a
papok időnkénti áthelyezése elkerülhetetlen ahhoz, hogy lel-
kipásztorilag megfelelően ellátott legyen az egyházmegye min-
den része. Ipacs Bence
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A LELKIPÁSZTOR VÁLASZOL

A fiatalok ma egyre tovább időznek
a „se kamasz, se felnőtt” állapot-

ban, éppen ezért erre az élethelyzetre
válaszolva jelenik meg egyre több fiatal
felnőtteknek szóló regény.  Összefogla-
ló betűszóval: YA (young adult), amit
találóan úgy jellemeznek ma, hogy „fel-
nőni nem akarok, ezért olvasok.” Ezek-
ből pedig nagyon sok kerül a filmvászon-
ra, így „A beavatott” is. Egy nagy hábo-
rú után Beatrice a nem túl távoli jövő-
ben él, ahol a társadalom öt csoportra ta-
golódik, s amelyeknek tagjai egy erényt

művelnek ki a társadalom számára. Ér-
dekes megközelítés, hogy az emberek
rájöttek: a világban dúló háborúkért
nem a politikai ideológia vagy a vallási
meggyőződés, hanem a személyiség-
ben rejlő rosszra való hajlam okolható.
A csoportok célja, hogy az emberekből
kiirtsák azokat a tulajdonságokat, amik
előidézhetnek egy újabb konfliktust. Aki
16 éves lesz, annak el kell döntenie, ho-
va akar tartozni: a Bátrakhoz, az Őszin-
tékhez, az Önfeláldozókhoz, a Barátsá-
goságosakhoz vagy a Műveltekhez. Be-

atrice a vizsga során szembesül a rend-
szerbe nem illő képességével: az Elfaj-
zottak közé tartozik, mivel nem illik
bele a tökéletes rendszerbe. Ezért elbú-
jik ez egyik csoportban, de amikor –
ahogy lenni szokott – elindul a hatalmi
harc, fel kell vállalnia önmagát. Ha az
élet nem kiszámítható, akkor az ember
sem lehet az. Mert minden rendszert fe-
lülírhat az ember szabadság és igazság
utáni vágya, amelyet végső soron mégis
csak a szívben rejtőző Istenre lehet visz-
szavezetni. Szakál Szilárd

Szükségesek-e a papi áthelyezések?

FILMAJÁNLÓ: A BEAVATOTT



MARTINUS.HU 2014. JÚLIUS • MARTINUS 15

PAPI  DISPOZÍCIÓK

Külföldi lelkipásztori szolgálat:
Majnek Antal munkácsi megyéspüs-

pök kérésére, a kárpátaljai magyar
misszióba, három éves időtartamra Tóth
András novai plébánost delegálja a fő-
pásztor.

Plébániaátadás:
A magyarországi Isteni Ige Társasága

átveszi a vasvári Szent Kereszt Felma-
gasztalása Plébánia lelkipásztori ellátá-
sát.

Plébánosi nyugdíjazás, kinevezés és
áthelyezés:

Megköszönve Burusán József vasvári
esperesplébános hűséges szolgálatát a
megyéspüspök felveszi az egyházme-
gye nyugdíjas papjai közé;

P. Ghie Marcell SVD atyát vasvári,
Mikolás Attila kőszegi káplánt pedig
salomvári plébánossá nevezi ki püspök

atya. Kiss György zalaegerszegi börtön-
lelkész – felmentve eddigi megbízatá-
sából – a novai Nagyboldogasszony
Plébánia plébániai kormányzója lesz.

Gyöngyös Balázs sárvári káplán a
Zalaegerszegi Büntetésvégrehajtási In-
tézet börtönlelkészeként, valamint a ba-
godi Szent István király Plébánia terüle-
tén található Nagykutas és Kiskutas fi-
liák lelkipásztoraként végzi további
szolgálatát.

Kápláni kinevezések:
Bokor Zoltán római ösztöndíjast a za-

laegerszegi Szent Mária Magdolna Plé-
bániára, Óra Krisztiánt a körmendi
Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániára,
Kovács Richárdot a lenti Szent Mihály
Plébániára, Németh Csabát a kőszegi
Jézus Szíve Plébániára, P. Tengan Se-
bastian SVD atyát a vasvári Szent Ke-
reszt Felmagasztalása Plébániára, Sza-

kál Szilárdot a zalaegerszegi Szűz Mária
Szeplőtelen Szíve Plébániára, Ipacs Ben-
cét a szombathelyi Jézus Szíve és Szent
István király Plébániára, Huszár Balázs
salomvári plébánost a sárvári Szent
László király Plébániára küldi káplán-
nak a főpásztor.

Újmisések kápláni kinevezése:
Nagy Tamás atya a szentgotthárdi

Nagyboldogasszony Plébánia, Pete Pol-
gár Máté a zalaegerszegi Szent Mária
Magdolna Plébánia káplánjáként kezdi
meg lelkipásztori szolgálatát.

Pasztorális gyakorlat:
Böjti Balázs diakónus a pákai Szent

Péter és Pál apostolok Plébánián, Bihal
Zoltán diakónus a körmendi Árpád-
házi Szent Erzsébet Plébánián, Takács
András V. éves papnövendék pedig a
kőszegi Jézus Szíve Plébánián tölti
pasztorációs gyakorlatát.

Plébánosi és kápláni kinevezések, áthelyezések és nyugdíjazások
Dr. Veres András megyéspüspök döntése értelmében 2014. augusztus 1-jétől a következő lelkipásztorokat és lelkipász-
tori állomáshelyeket érintő átszervezések lépnek érvénybe.

Szakál Szilárd 
vasvári káplán �

zalaegerszeg-kertvárosi káplán

Ipacs Bence 
szentgotthárdi káplán �

szombathely-szőllősi
és szentkirályi káplán

Kovács Richárd 
körmendi káplán �

lenti káplán

Németh Csaba 
lenti káplán �
kőszegi káplán

Gyöngyös Balázs
sárvári káplán �

zalaegerszegi börtönlelkész

Mikolás Attila
kőszegi káplán �
salomvári plébános

Óra Krisztián 
zalaegerszegi káplán �

körmendi káplán 

Kiss György
zalaegerszegi börtönlelkész �
novai plébániai kormányzó



A Szentatya július havi
imaszándékai

Általános szándék (Sport): Hogy a

sport gyakorlása mindig alkalmul szol-

gáljon emberi testvériségre és növeke-

désre. 

Missziós szándék (Világi misszionári-

usok): Hogy a Szentlélek támogassa

azoknak a világiaknak a munkáját,

akik szegényebb országokban hirdetik

az evangéliumot. 

„Nagyapám, Batthyány-Stratt-
mann László egészen különleges
ember volt, olyan ember, akiből
kevés van.”     (Batthyány Bálint)

A Martinus Kiadó gondozásá-
ban megjelent dr. Puskely Mária
nővér Batthyány hercegorvos –
Ősök, elődök, kortársak, utódok
körében című új könyve, amely
alaposabb, részletesebb és pon-
tosabb minden eddigi, Boldog
Batthyány-Strattmann Lászlóról
megjelent kiadványnál. A 272 ol-
dalas, több mint 200 illusztrációt
tartalmazó kiadvány rendkívül
barátságos, 1690 Ft-os áron vá-
sárolható meg a Martinus Köny-
vesboltban.

Humor
Két barát az erdőben sétál:
– Látod azt a hatalmas fát ott?   –

kezdi az első.
– Igen.
– Képzeld, tavaly két perc alatt fel-

másztam a tetejére.
– Na ne mondd, mert úgysem hi-

szem. Volt tanúd rá?
– Hogyne. Egy medve.

• • •

A kis molylepke először repül ki a
szekrényből. Amikor hazaér, megkérdi
tőle az anyukája:

– Na, milyen odakint?
– Nagyon örültek nekem, mert min-

denki tapsolt.


