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 Vatikáni Rádió segítségével 
Ferenc pápa szentbeszédei is 

eljutnak hozzánk. Ezekben a Szentatya
nem egyszer szól arról, hogy milyen 
(legyen) a keresztény ember, mit te-
gyen, miből merítsen, hogy ne csupán 
névlegesen, hanem ténylegesen is ke-
resztény, krisztusi legyen. De mi vagy 
ki tesz engem kereszténnyé? Az, hogy
megtartom az Egyház előírásait, a 
Tízparancsolat szerint élek? Vagy szü-
leimnek, nagyszüleimnek vagy más 
nevelőimnek köszönhetem, hogy ke-
resztény, illetve megkeresztelt vagyok?

Amikor Jézus küldte tanítványait, 
hogy menjenek, hirdessék az evangé-
liumot és kereszteljenek (vö. Mt 28,19;
Mk 16,15), akkor nem azt tekintette 
elsődlegesnek, hogy számbelileg meny-
nyi embert nyernek meg az evangéli-
umnak, hanem inkább azt, hogy meg-
bízásából Isten életében részesítsék 
őket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevére történő kereszteléssel ugyanis a 
szentháromságos isteni élet részesévé 
válunk, Istenbe meríttetünk. Így sze-
mélyes élettörténetünk belekerül Is-
ten szeretetének sodrásába.

A keresztség latin neve baptismus 
(fürdő), amely utal a keresztelés pilla-
natára: a vízbe való háromszori aláme-
rülésre. Bár ma inkább azzal találko-
zunk, hogy háromszor leöntik vízzel 
a keresztelendő fejét, nem kizárt az 
előző, klasszikus mód sem, amely 
kifejezőbb. Először, az ókorban is így
kereszteltek (vö. ApCsel 8,26-40), s a
későbbi korok építészete is tanúsko-
dik erről (például Jákon is van a temp-
lomtól különálló keresztelési hely, 
benne medencével). A víz egyszerre 

szimbolizálja a halált és az életet. A ke-
reszteléskor az alámerítés azt jelenti, 
hogy a keresztelendő meghal a bűn-
nek, eltemetődik régi mivoltja, a víz-
ből történő feljövetel pedig kifejezi az
újjászületést, az új életrekelést, a feltá-
madást. Szent Pál apostol szerint: 
„Benne [ti. Krisztusban] temetkeztetek 
el a keresztségben, és benne támadtatok 
fel, annak az Istennek az erejébe vetett hit 
által, aki Őt a halálból feltámasztotta” 
(Kol 2,12). Illetve: Jézusban, az ő ha-
lálában keresztelkedtünk meg. „A ke-
resztségben ugyanis eltemetkeztünk vele
együtt a halálba, hogy miként Krisztus az
 Atya dicsősége által feltámadt a halálból, 
úgy mi is az élet újdonságában járjunk. 
Mert ha halálának hasonlóságában egybe-
nőttünk vele, úgy leszünk feltámadásában 
is” (Róm 6,4-5). A keresztség Krisztus 
húsvétjához, szenvedéséhez, halálá-
hoz és feltámadásához teszi életünket 
hasonlóvá és részesévé, ezért van e
szentség és a húsvét szoros kapcsolat-
ban. XVI. Benedek pápa megfogalma-
zásával: a keresztség a feltámadás első 
szakasza. Feltámadni csak az életre le-
het. A keresztségben pedig Isten teszi 
élővé az embert, mindörökre.

Ebben a „kapuszentségben” tehát 
Isten tesz kereszténnyé, s halmoz el
ajándékaival, azon túl, hogy már ön-
magában biológiai, fizikai életünk 
ajándék. Neki köszönhetjük a kereszt-
ségben a bűnök és vonzataik eltörlését, 
a halál kezéből való kiszabadítást, az 
örökre Krisztushoz tartozást, a hit, 
a remény és a szeretet erényét és a 
Szentlélek ajándékait.

Ugyanakkor nekünk is szerepünk 
van kereszténnyé válásunkban. Erről 

döntünk a keresztségi fogadásban el-
lene mondva az ördögnek, cselekede-
teinek és csábításainak, és bizalmat 
ígérve Istennek. A keresztség szövet-
ségkötés a nekünk barátságát felkíná-
ló Istennel, így amikor megújítjuk ke-
resztségi fogadásunkat húsvét éjsza-
káján, egész életutunkról szóló dön-
tést nyilvánítunk ki.

Nagyböjtben készüljünk föl erre, el-
mélkedve keresztény mivoltunkról, 
hogy Isten ajándékozása és döntésünk 
találkozzon és érlelődjön.

                                                            Kovács Richárd 

Keresztségben tudjuk, mit fogadtunk,
a Sátánnak hogy ellene mondunk,
testünket is fegyelemben tartjuk,
a léleknek szolgálatra adjuk.

Keresztségben meghaltunk a bűnnek.
Krisztus által éljünk az Istennek,
kérve-kérjük mennyei Atyánkat,
igazgassa jóra szándékunkat.

                      (Éneklő Egyház 68/3-4.)
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 z a felnőtt vagy fiatal, aki meg akar keresztelkedni, 
aki elsőáldozó, bérmálkozó szeretne lenni, egy hosz-

szú, szép úton halad előre a szentségek vételéig. Ezt az utat 
hívják katekumenátusnak. Az Egyház a katekumenátus 
útjára hívja azokat a felnőtteket is, akik ugyan részesültek a 
szentségekben, de életüket nem hatotta át a kereszténység, 
illetve eltávolodtak attól. A katekumennek meg kell is-
merkednie a keresztény hit tanításával, el kell jutnia a ben-
ső megtérésre, továbbá a befogadó csoport, illetve a kezes 
segítségével bekapcsolódni a keresztény közösség életébe. 
A hitben való előrehaladást a közösséggel együtt ünnepelt 
liturgiák jelzik és segítik. 

A katekumeneknek a katekumenátus ideje alatt szüksé-
gük van lelki vezetésre, amelyet nem csupán a lelkipásztor, 
hanem a kezesek is ellátnak. A kezes olyan személy lehet, 
aki segíteni tudja a katekument abban, hogy jobban elmé-
lyüljön a hitismeretekben és a mindennapi keresztény élet-
ben, továbbá feladata, hogy bevezesse őt az egyházi kö-
zösség életébe. 

A katekumenátusba 2013 őszén kapcsolódtam be, 
amikor is az egyik szentmise alkalmával a hirdetőtáblán 
megláttam, hogy van rá lehetőség. Nagyon örültünk 
ennek, hiszen épp az esküvőnket tervezgettük, ám nekem 
sajnos kimaradt az életemből a bérmálás szentsége, míg a 
párom már részesült benne. Mivel mindkettőnk számára 
fontos a vallás, egyértelmű volt, hogy ezt a lépést meg 
kell tennem. Várakozással és kissé félve vágtam neki a 
katekumenátusnak. Párom, hogy támogasson, szintén részt 
vett velem minden találkozón, ami sok erőt adott. 

Öten kezdtünk neki az útnak, így elég családiasra sike-
redtek a foglalkozások. Nagy öröm volt, amikor megtudtuk, 
hogy minden katekumen kap egy „új családot” is a keze-
sek személyében, akik tapasztalatukkal, tudásukkal, de 
legfőképp szeretetükkel fognak minket végigkísérni és tá-
mogatni a hónapok során, mígnem mi is részesülhetünk a 
szentségekben. Csodálatos kezeseket kaptam, akiktől nem 
csupán a vallásról, a hitről tudtam meg sokat, hanem a 

családjuk minta volt számomra. A családtagok között olyan 
szoros lelki kapocs van, amelyet még sosem tapasztaltam. 

A liturgiák során például volt szerencsénk megtapasztalni, 
hogy mennyi bátorság kell a befogadás szertartásán, az 
akkor még talán teljesen ismeretlen egyházi közösség előtt 
történő beszédhez, másrészt pedig azt, hogy az egyházi 
közösség nem csupán „templomba járó emberek” cso-
portját jelenti, hanem egy olyan szeretetteljes légkört, ahová 
szerintem a szíve mélyén mindenki tartozni szeretne.

A bérmálás szentségének felvétele nagy nap volt az éle-
temben, amit hetekre rá egy újabb követett, szentségi há-
zasságot kötöttünk a párommal. Ma pedig várandósan szá-
molom a napokat, amikor életet adhatok szerelmünk gyü-
mölcsének, a kis Marcinak. A kapcsolatunkban azonban az 
ő világrajöttével sem csak hárman leszünk, mert velünk 
van Jézus, akit beengedtünk az életünkbe, és vele éljük a 
mindennapjainkat. A katekumenátus véget ért ugyan, de a
plébániától nem szakadtunk el. Tagjai vagyunk a Fiatal 
Házasok Közösségének és a Katolikus Karitásznak, vala-
mint egy felnőtt hittanuló csoportnak. Férjem a plébániai 
alapítványban is tevékenykedik.

Örültünk a felkérésnek, mikor is a 2014 szeptemberében 
induló katekumenátusnak újra részesei lehettünk, immá-
ron kezesként. Aggódva álltunk a feladat előtt, vajon mi is 
olyan jó kezesek tudunk-e lenni, mint amilyeneket én kap-
tam. Nos, Isten akaratára bíztuk magunkat, aki egy ko-
runkbeli fiatal lányt küldött nekünk. Azonnal közvetlen 
kapcsolatot tudtunk vele kialakítani. Igyekszünk megis-
mertetni őt a plébánia közösségeivel, tanúságot tenni a hit 
mindennapi életünkben betöltött szerepéről, megtanítani 
őt a vallásgyakorlási formulákra.

Bízunk abban, hogy lehetőségeinkhez mérten teljes mér-
tékben mellette tudunk állni, és tudunk neki jó példát és
irányt mutatni a keresztény élet felé, s reméljük, hogy a 
szentségek felvételét követően ezen az úton marad és öröm-
mel lesz továbbra is az egyházi közösség tagja.                                                             

Kolarics Judit
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Országszerte emelkedik azoknak a fiataloknak, vala-
mint felnőtteknek a száma, akik megfontolt döntést, 
illetve komoly megtérést követően kérik az Egyháztól, 
hogy annak tagjai lehessenek. A felnőttek esetében a 
keresztség felvételét egy sajátos időszak előzi meg. A 
felnőttek kísérése, segítése a megtérés útján, azaz a ka-
tekumenátus, egyedülálló feladat. Örvendetes, hogy a 
Szombathelyi Egyházmegyében is jó pár katekumen 
készül a keresztség felvételére. 

Dr. Szekeres Diána jogász, főiskolai docens, akinek ke-
resztelője, elsőáldozása és bérmálása 2015. május 31-én 
lesz a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébá-
nián. A megtérésről, a katekumenátusról is kérdeztem.

Mit kell tudnunk a gyermekkorodról? Volt-e valamilyen 
vallásos gyakorlat az életedben gyermekként?

A gyermekkoromat tekintve elmondhatom, hogy nagy-
mamám indíttatására fogalmazódott meg bennem először 
a keresztelkedés gondolata. Szüleim mindketten részesül-
tek az egyházi beavató szentségekben. A nagymamámnál 
töltött nyári szünet idején szoros elkötelezettség alakult 
ki bennem a vallás irányába. Olyannyira, hogy úgy tizen-
kilenc-húszévesen szerettem volna a beavató szentségek-
ben részesülni, de a pécsi egyetemi éveim alatt csak olyan 
hozzáállással találkoztunk az engem kísérő és támogató 
édesanyámmal, hogy úgy éreztem, akkor, ott, olyan felté-
telekkel, én ezt mégsem szeretném. Az volt bennem, hogy 
egy befogadó és engem ebben a folyamatban támogató kö-
zösségre kell lelnem. Mindazonáltal elkezdtem templomba 
járni és megismertem Szent Ritát az Irgalmasoknál.

Nagyon fiatal vagy, de már főiskolai docensként, végzett 
jogászként dolgozol. Jelenleg hogyan telnek a napjaid? Mi-
vel foglalkozol pontosan?

Főiskolán tanítok, méghozzá az alapvégzettségemhez 
kötődő jogi területen, több jogágon átívelően többfajta tár-
gyat. Mivel felkértek budapesti óraadásra, ezért Zalaeger-
szeg és Budapest között heti rendszerességgel ingázom. 
Az életemet tehát a tanítás, az utazás tölti ki, mindamellett 
hogy keddenként katekumenátus foglalkozásra járok, ame-
lyet Kürnyek Róbert atya, a zalaegerszegi Szűz Mária Szep-
lőtelen Szíve Plébánia plébánosa és Szakál Szilárd káplán 
atya vezet. 

Említetted, hogy úgy érezted, szükséged van egy befoga-
dó, támogató közösségre. Te tetted meg az első lépést a 
megtérés útján? Mikor fogalmazódott meg benned, hogy 
most már tényleg szeretnél többet tudni a Katolikus Egy-
házról? Ért esetleg valamilyen hatás, amely arra ösztön-
zött, hogy hivatalos kereteken belül ismerd meg az evan-
géliumot?

Egy nagyon kedves jogász ismerősömmel való találko-
zás, illetve beszélgetés során merült fel a katekumenátus 
gondolata. Azaz öt órakor beszélgettünk, és Kriszta jelezte, 
hogy este hét órakor van a találkozó keddenkénti rendsze-
rességgel egy befogadó közösséggel. Én ott, akkor úgy érez-
tem, nincs mit veszítenem: 13 évet vártam, 33 éves vagyok, 
a történteket pedig jelként éltem meg. Viccesen – ugyanak-
kor mégis a legnagyobb tisztelettel – mondhatnám azt is, 
hogy „krisztusi”–„krisztai” korba léptem, de az az igazság, 
hogy valójában egy olyan közösségre vártam, ahol él e be-
fogadó hozzáállás, ahol bátran lehet kérdezni és véleményt 
nyilvánítani, valamint szakszerű iránymutatást kaphatok, 
kaphatunk mindnyájan a vallási életet illetően. Úgy érzem, 
megtaláltam azt a közösséget, amely segít engem a jó úton.
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Hogyan zajlanak a felkészülési alkalmak? Mennyire 
kapsz segítséget a plébánia híveitől?

Érdekes a katekumenátus kifejezés tartalma. Találkoztam 
az alábbi jelentéssel: „A katekumenátus a felnőttkorban 
megtért vagy az Egyháztól eltávolodott és oda visszatérni 
vágyó fiatalok bevezetésének módja az Egyházba.” Én nem 
érzem magamban sem a megtérést, sem az eltávolodást. 
Az Istentiszteleti Kongregáció rendelkezést adott ki „Ordo 
Initiationis Christianae Adultorum” (Felnőttek beavatása 
a keresztény életbe /OICA/) címmel, és a keresztség, a 
bérmálás és az Eucharisztia vételéről rendelkezik, amelyet 
az Egyházi Törvénykönyv is előír. Ennek értelmében szá-
momra a katekumenátus ténylegesen a beavató szentsé-
gekhez vezető utat jelenti. 

Még 2014 szeptemberében indult a foglalkozás heti rend-
szerességgel, eddig három főbb szertartásunk volt. A kö-
zösség tagjainak a feladata az, hogy jó példával előttünk 
járva tanúságot tegyenek hitükről, és szeretettel vegyenek 
körül minket, együtt ünnepelve a liturgiákat. A kateku-
ment a lelki felkészülés útján egy kezes kíséri, az esetünk-
ben egy kezes házaspár, akik támogatnak bennünket és 
tanúskodnak előttünk az életmódjukról, hitükről és a tuda-
tos döntéseikről. A szertartások, amelyeken idáig részt vet-
tünk, a következők: a befogadás liturgiája, mint a kezdet, 
ezt követte az exorcizmus, valamint a skrutínium, azaz a 
hit megvizsgálása.

Mit szólt a környezeted, amikor megtudta, hogy a ke-
resztségre készülsz?

Természetesen a családomnak említettem, ők mindenben 
támogatnak, valamint a közeli barátaim is tudnak róla. Bár 
az egyik kollégám is velem jár, így azt gondolom, hogy kicsi 
a világ és idővel ez szélesebb körben is ismert lesz. Bár hoz-
zá kell tennem azt is, hogy mindig is fontos volt számom-
ra a segítő magatartás: már majdnem közel egy évtizede 
vagyok önkéntes a Máltai Szeretetszolgálat zalaegerszegi 
csoportjában. Jogi területen önkéntesként tevékenykedem 
a szeretetszolgálatnál. Érdekes, hogy még a PhD érteke-
zésem témaválasztásánál is Jobbágyi Gábor professzor az 
Élet joga című munkája indított el. Az más kérdés, hogy a 

témát önhibámon kívül meg kellett változtatnom konzu-
lensi kérésre, de az új területen is foglalkoztam „szegény-
joggal”: áldozat és migrációs politikával, a „nép ügyvédje” 
tevékenységgel.

Miért várod leginkább a május 31-ét? Mik a terveid a jö-
vőre nézve, gondolok itt a lelki fejlődés útjára is?

Májusban már túl leszek a 33. születésnapomon. Ennek az 
időszaknak a lezárásaként nagyon várom már a május 31-
ét. A hit maga támasz, alap és egyben kihívás is számomra. 
A keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia az utolsó lép-
csőfok, amely a kiválasztottak Isten népéhez csatlakozását 
jelenti. Az Istentiszteleti Kongregáció úgy fogalmaz: „A fel-
nőttek ugyanis csak akkor üdvözülnek, ha önként jönnek 
és készek elfogadni Isten ajándékát. Az a hit tehát, amellyel 
a szentséget veszik, ne csak az Egyház hite, hanem az ő sa-
ját hitük is legyen, és az Egyház elvárja, hogy azt tettekre is 
váltsák” (OICA 30). Én személy szerint bízom abban, hogy 
továbbra is megtapasztalom a keresztény felebaráti szere-
tetet és a közösségi életet, mert „Isten a Szeretet” (1Jn 4,16.) 
A hit pedig egyben a bizalom számomra.

Van esetleg olyan könyv vagy bibliai szakasz, amely kü-
lönösen is segít neked a nehéz időszakokban, esetleg nagy 
hatással volt rád?

Igen, számomra Teréz anya hivatása példaértékű. Édes-
anyám minden ünnepen idézettel köszönt, a 20. születés-
napomon pedig Az élet himnuszát idézte. Ez a mai napig 
mindig erőt ad, csakúgy, mint Szent Rita, aki a legnehezebb 
helyzetekben is segít. Még egy idézet jellemezhet egyéb-
ként Teréz anyától: „Az embereknek szükségük van a se-
gítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A 
legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz 
cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!”

Nem tartod nehéznek a hitünk törvényeinek betartását?
Nehéz kérdés, de a válasz még nehezebb. Igyekszem. Az 

ember tud gyarló lenni. Mindazonáltal visszautalok Teréz 
anyára: „Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. 
Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.” Ez tehát a cél, 
és a törvények megtartása az út. A mi feladatunk pedig az, 
hogy ne térjünk le az útról.                             H. Pezenhófer Brigitta
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 nagyböjt a megújulás ideje az Egyház, a közösségek és min-
den egyes hívő számára. Legfőképpen azonban a kegyelem 

ideje (vö. 2Kor 6,2). Isten nem kér tőlünk semmi olyat, amit előtte 
már meg ne adott volna nekünk: „Azért szeretjük (Istent), mert ő 
előbb szeretett minket” (1Jn 4,19). 

Nem közömbös velünk szemben. Mindannyiunk életét szívén vi-
seli, név szerint ismer minket, gondoskodik rólunk és keres minket, 
akkor is ha elhagyjuk őt. Mindannyiunk élete külön-külön érdek-
li. Szeretete az, amely megakadályozza, hogy közömbös legyen az 
iránt, ami történik velünk. Csakhogy előfordul, hogy amikor jól 
vagyunk, jól érezzük magunkat, elfelejtkezünk másokról (amit az 
Atyaisten sohasem tesz), nem érdekelnek a problémáik, szenvedé-
seik, az igazságtalanságok, amiket elszenvednek. Ilyenkor szívünk 
közömbössé válik: amíg én viszonylag jól vagyok és jól érzem ma-
gam, elfelejtkezem azokról, akik nincsenek jól. Ez az önző, közöm-
bös magatartás mára világméreteket öltött olyannyira, hogy a kö-
zömbösség globalizációjáról beszélhetünk. Olyan visszás helyzetről 
van szó, amivel keresztényként szembe kell néznünk.

Isten népének meg kell újulnia, hogy ne váljon közömbössé és ne 
zárkózzon magába. Három szentírási szakaszt szeretnék elmélkedé-
sül ajánlani ehhez a megújuláshoz.  

1. „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele” (1 Kor
12,26) – az Egyház.
2. „Hol van a testvéred?” (Ter 4,9) – a plébániák és a közösségek.
3. „Erősítsétek meg szíveteket” (Jak 5,8) – az egyes hívő ember.
(…folytatás és kifejtés a www.magyarkurir.hu oldalon)

Ferenc pápa nagyböjti üzenetéből

Ferenc pápa január 12-i dátummal elküldött 
levelében értesített minden nunciust a palli-
um átadásának új liturgikus rendjéről (a pal-
lium hat fekete kereszttel díszített, elöl és há-
tul meghosszabbított fehér gyapjú körszalag, 
mely Jézust mint a bárányokat a vállán hor-
dozó Jó Pásztort jelképezi). A hagyományos 
vatikáni ünnepség megmarad, és egy érseki 
székhelyen zajló szertartással egészül ki. A 
pallium fölhelyezése, vagyis az érsek nyaká-
ba helyezése az illetékes egyházmegyékben 
történik egy másodlagos, rákövetkező moz-
zanatban, a helyi egyház és sajátos módon a 
szuffragáneus egyházmegyék püspökei, va-
lamint az őket elkísérő hívek jelenlétében.

Új profilú honlap fogadja február 3-a óta a 
Vatikáni Rádió magyar oldalának látogatóit. 
Az új megjelenés már tavaly május óta isme-
rős lehet az olasz, az angol, a francia és a né-
met nyelvű oldal olvasói előtt.

Keresztes Szilárd nyugalmazott görögkatoli-
kus püspök 2015-ben ünnepli pappá szente-
lésének 60., püspökké szentelésének 40. év-
fordulóját.

Ferenc pápa február 8-án, vasárnap a római 
Pietralatában található Szent Mihály Főan-
gyal Plébániára tartva váratlan látogatást tett 
egy menekülttáborban.

Az Egyház tevékenységének fegyelmi alap-
jai témában tartotta tizenhetedik nemzetkö-
zi konferenciáját a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete. 
Február 9-én az egyetemen megrendezett 
tudományos eszmecserén a szakma legkivá-
lóbb képviselői adtak elő.

A február 12-én tartott bíborosi konzisztóriu-
mon megvitatták többek között két új kong-
regáció felállításának lehetőségét, amely a 
„Világiak, a Család és az Élet Kongregáció-
ja”, valamint a „Karitász, az Igazságosság és 
a Béke Kongregációja” lenne.

Az oldAlt összeállítottA: Kovács József

A híreK forrásA: MAgyAr Kurír
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 szentségi házasság megkötése szerződés jellegű jogügylet, 
amelynek három nagyon fontos eleme van: 1. a felek jogké-

pessége, amelyet a törvény által előírt követelmények biztosítanak; 
2. a két fél valódi beleegyezése; 3. a kánoni forma megtartása.

Ezek közül a legfontosabb a felek beleegyezése, amely egy akarati 
cselekedet. Ennek a pozitív akarati cselekedetnek magába kell fog-
lalnia a felek jól megfontolt elhatározását, a beleegyezés tárgyára 
vonatkozó helyes ítéletalkotását és a vállalandó kötelességek telje-
sítésének szándékát. Mindez azt jelenti, hogy a házassági beleegye-
zésnek szabad, tudatos és felelős döntésnek kell lennie a házasulan-
dó felek részéről, amelyet semmiféle egyéb hatalom nem pótolhat. 

A házassági beleegyezés tehát magába foglalja a felek egymásnak 
történő kölcsönös önátadását és elfogadását, azaz a teljes élet és sze-
retetközösség jogát és kötelességét. Mindezekből jól látszik, hogy a 
beleegyezés a házasság létesítő oka és nemcsak egy létesítő eleme. 
Amennyiben hiányzik valamilyen okból a beleegyezés a házasság-
kötéskor, úgy a házasság semmis lesz.

Így semmis lehet a házasság a beleegyezés hiánya miatt, amit 
okozhat a beleegyezési képtelenség, a teljes színlelés vagy valami-
lyen ellenállhatatlan kényszer. A házasság semmisségét okozhatja 
továbbá a házassági beleegyezés hiánya, azaz az ítélőképesség sú-
lyos hiánya, a házasság lényegi terheinek vállalására való képtelen-
ség, a részleges színlelés, a lényegi tévedés és a megtévesztés. Neves 
kánonjogászok még egy harmadik kategóriát is felsorolnak, amely a 
házasság semmisségét okozza a beleegyezés tekintetében, ez pedig 
nem más, mint a beleegyezés lényegi hiányossága, ami lehet a fé-
lelem miatt, a személy tulajdonságában való tévedés és a feltétellel 
kötött házasság miatt.

Láthatjuk tehát, hogy az első kategóriát képező esetek a házasu-
landó személy természetes képtelensége miatt teszik semmissé a 
házasságot, míg a többi hiányosság esetében a személy képes a há-
zasság megkötésére, de valamilyen ok miatt nem ad valós beleegye-
zést, így a házassága semmis lesz.                                                     Déri Péter

 z igeliturgiát a keresztelés közvetlenebb 
előkészülete követi. Először a szentség 

kiszolgáltatója ünnepélyes imádságban Istent 
segítségül hívja és üdvözítő szándékáról meg-
emlékezve megáldja a keresztvizet. Húsvéti idő-
ben – amikor a húsvét vigíliáján megáldott vizet 
használják – ehelyett csak megemlékeznek a víz 
megáldásáról. Ezután a szülők és a keresztszü-
lők ellentmondanak a sátánnak, majd hitvallást 
tesznek a gyermek nevében, amelynek befejezé-
séhez az összes jelenlévő csatlakozik. 

A szentség kiszolgáltatója most a keresztvíz-
hez szólítja a családot, megkérdezi a szülőket és
a keresztszülőket, akarják-e a gyermek megke-
resztelését az Egyház hitében, amelyet az imént 
megvallottak. Következik a keresztelés cselek-
ménye: a szentség kiszolgáltatója háromszor le-
önti vízzel a gyermeket, mondva: „N. (=a gyer-
mek neve), én megkeresztellek téged az Atya, és 
a Fiú, és a Szentlélek nevében.” Ezalatt a gyerme-
ket valamelyik szülő vagy keresztszülő tartja.

A keresztelést a keresztség hatását megvilá-
gosító szertartások követik. Elsőként krizmá-
val (a püspök által megáldott balzsamos olaj-
jal) kenik meg a gyermek fejét, amely a kirá-
lyi papságba és Isten népének közösségébe 
való bekapcsolódást jelképezi. (Az Egyházban 
megkülönböztetünk királyi vagy más néven 
általános papságot és szolgálati papságot. Az
előbbiben minden keresztény részesül, az 
utóbbiban a felszentelt személyek. A királyi 
papságban való részesedés kifejezése a kriz-
mával való megkenés, miként a középkorban 
a királyokat is felkenték ezzel a szent olajjal. 
Vö. például Katona József Bánk bán című drá-
májában Bánk szavait: „Az Isten nem segít so-
ha felkent királyok ellen!”)

Ezután fehér ruhát helyeznek a gyermekre, 
mely a bűnöktől való megtisztulás jelképe. Vé-
gül az édesapa vagy a keresztapa a feltámadt 
Krisztust szimbolizáló húsvéti gyertyáról meg-
gyújt egy gyertyát, mely kifejezi, hogy a szülők-
re és keresztszülőkre van bízva a hit és a kegye-
lem fénye.                                                           Ipacs Bence
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Február 2-án a Szombathelyi Egyházmegyében működő 
szerzetesrendek, szerzetesi közösségek képviselőivel imád-
kozott együtt Veres András megyéspüspök a megszentelt élet 
napján. A szertartáson több mint 50 szerzetes vett részt.

Február 7-én farsangi bált rendeztek a jánosházi Szent Imre 
Általános Iskolában. Mindenki élvezte a gyerekek színes, vál-
tozatos műsorát, a táncparkett  benépesült, és tombolaajándé-
kok is gazdára találtak. 

Február 8-án ünnepelték a szombathelyi szaléziak Don 
Boscót. Idén emlékezik meg a világegyház a rendalapító szü-
letésének 200. évfordulójáról. A szentmise mellett zenés, já-
tékos programok színesítették a napot.

Február 8–15. között rendezték meg a Házasság Hetét, 
amelynek keretében Szombathelyen és Zalaegerszegen is 
szervezetek programokat. A rendezvény célja a házasság 
értékeinek felmutatása. 
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március 18. (szerda) 6.30 óra Stációs szentmise 
(Szombathely, Olad, Szentháromság-templom); 
17 óra Andy Rouse és zenekarának koncertje 
(Szombathely, Premontrei Gimnázium)• márci-
us 19. (csütörtök) A Szent Márton-ereklye zarán-
doklata (Zalaegerszeg, Szent Mária Magdolna 
templom • március 20. (péntek) 6.30 óra Stációs 
szentmise (Szombathely,  Kámon, Krisztus Ki-
rály templom) • március 20–22. (péntek–vasár-
nap) A Szent Márton-ereklye zarándoklata (Cell-
dömölk, Nagyboldogasszony Plébánia); Nagy-
böjti ifjúsági lelkigyakorlat (Szombathely, Marti-
neum Felnőttképző Akadémia) • március 23.
(hétfő) 18 óra Dr. Németh Norbert: „Csúcs és 
forrás”, az Eucharisztia hitünk összefoglalása – 
Nyilvános előadás (Szombathely,  Károlyi Gás-
pár tér 4. Savaria Egyetemi Központ) • március
24. (kedd) 9 óra Lelki nap (Szombathely, Pre-
montrei Gimnázium); 17 óra A Genius Sava-
riensis Szabadegyetem 2015 tavaszi előadása 
- Irodalom (Szombathelyi Egyházmegyei Kincs-
tár, Sala Terrena) • március 25. (szerda) 6.30 óra 
Stációs szentmise (Szombathely, Szentkirály, 
Szent István király templom) • március 26–28. 
(csütörtök–szombat) Nagyböjti lelkigyakorlat
(Szombathely, Székesegyház) • március 27. (pén-
tek) 6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, 
Szent Kvirin-templom, Szalézi) • március 28. 
(szombat) 9 óra Rockpassió a szentpéterfai Talen-
tumok zenekarral (Szombathely, Premontrei Gim-
názium); 9.30 óra Egyházmegyei Ifjúsági Találko-
zó (Zalaegerszeg, Mindszenty iskola) • április 1. 
(szerda) 6.30 óra Stációs szentmise (Szombathely, 
Székesegyház) • április 2. (Nagycsütörtök) 10 
óra Olajszentelési szentmise (Szombathely, Szé-
kesegyház); 18 óra Püspöki szentmise az utolsó 
vacsora emlékére (Szombathely, Székesegyház) 
• április 3. (Nagypéntek) 8 óra Olvasmányos 
imaóra és reggeli dicséret (Szombathely, Székes-
egyház); 15 óra Püspöki liturgia Urunk halálá-
nak emlékére (Szombathely, Székesegyház); 20 
óra Szombathely város keresztútja • április 4. 
(Nagyszombat) 8 óra Olvasmányos imaóra és 
reggeli dicséret (Szombathely, Székesegyház); 
20 óra Húsvéti vigília (Szombathely, Székesegy-
ház) • április 5. (Húsvétvasárnap) 10 óra Püs-
pöki szentmise Urunk feltámadásának ünnepén 
(Szombathely, Székesegyház) • április 6. (hétfő) 
A Szent Márton-ereklye zarándoklata (Hegyfa-
lu, Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia) •  
április 9–12. (csütörtök–vasárnap) Lelkipászto-
ri munkatárs képzés (Szombathely, Martineum 
Felnőttképző Akadémia) •  április 11. (szombat) 
24 órás szentségimádás (Szombathely, Szent 
Kvirin-templom, Szalézi); A Szent Márton-erek-
lye zarándoklata (Egyházasrádóc, Szent András 
Apostol Plébánia)

A Brenner iskola szülői szervezete február 7-én disznóvágást szervezett 
az iskola udvarán. Az eseményt egy spontán szülői ötlet előzte meg, mely 
végül nagyon jó hangulatban, és a jövőbeni folytatás reményében zajlott.

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az esti szent-
mise keretében került sor tíz kis ministráns felavatására Szentpéterfán. 
A ministránsjelölteket szüleik öltöztették be.

Február 18-án, hamvazószerdán, az oladi Batthyány-templomban tar-
tották az első nagyböjti stációs szentmisét. Megyéspüspökünk szentbe-
szédében a Miatyánk imádság fontosságára hívta fel a figyelmet.
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Akik szeretnének Szent Márton életé-
vel, kultuszával behatóbban megis-
merkedni vagy kiegészíteni eddigi tu-
dásukat, azok számos könyvet vehet-
nek kezükbe. Az elmúlt hónapokban 
új kiadványok is napvilágot láttak.

 zent Márton születésének 1700. 
évfordulójához közeledve az el-

múlt időszakban több kiadvány is a 
boltokba került. Mindezek azt a célt 
szolgálják, hogy a savariai születésű 
szent életéről, kultuszáról minél több 
információt és ismeretet szerezzünk, 
közelebb kerüljön hozzánk Márton 
szellemisége, lelkisége.

Wilhelm Hünermann német kato-
likus pap élete során több mint fél-
száz könyvet írt. Az egyiket Szent 
Mártonról, melynek magyar fordítása 
az egyik nagy eredménye az elmúlt 
időszaknak. A regény – bár fő célja a 
fiatalok körében népszerűsíteni a sa-
variai születésű szentet – a felnőttek 
számára is érdekes és hasznos olvas-
mány. Az író stílusának köszönhetően 
pedig nem lehet letenni a könyvet. 

Eddig kevesek számára volt talán 
köztudott, hogy Szent Mártont sok 
országban bélyegeken is ábrázolták. 
Venezuela, Svájc, Belgium, Franciaor-
szág, arab országok és persze Magyar-
ország: csak néhány azok közül az ál-
lamok közül, amelyek kiadtak Szent 
Mártont ábrázoló bélyeget. Ezek ösz-

szegyűjtése nem kis feladat. Ezt vállal-
ta magára közel egy évtizede Steindl 
Rezső szombathelyi bélyegyűjtő. Nem 
volt könnyű dolga, de segítőinek kö-
szönhetően sikerült a fellelhető bélye-
gek közül valamennyit megszereznie 
és ezek egy kiadványban most már 
bárki számára megtekinthetők.

Szent Mártont népszerűsíti és az 
ő európai tiszteletét mutatja be prof. 
dr. Lőrincz Zoltán művészettörténész 
Szent Márton, Savaria szülötte című 
könyve. A nemrég magyar nyelven 
megjelentetett kötetben a szerző a 
kontinens különböző országaiban ta-
lálható képzőművészeti alkotások, fest-
mények, szobrok, plasztikák és üveg-
ablakok művészi bemutatása révén 
érzékelteti Szent Márton európai kul-
tuszának sokszínűségét és jelentősé-
gét.

Az új kiadványok közül nem fe-
ledkezhetünk meg Horváth István 
Sándor zalalövői plébános könyvé-
ről sem, amely Szent Márton életútja 
címmel jelent meg és nyújt betekin-
tést egyházmegyénk védőszentjének 
életébe. 

Akik Szent Márton kultuszával sze-
retnének behatóbban foglalkozni, azok
számára ajánljuk a répcelaki Szent Ist-
ván Király Plébánia kiadványát. Szá-
vai Tamás Lökkös József képei segít-
ségével mutatja be a magyar királyok 
Szent Márton-tiszteletét. A képek üveg-
ablaktervek is egyben, amelyek az el-
képzelések szerint a templomot díszí-
tik majd. 

A Szombathelyi Egyházmegye vé-
dőszentjével kapcsolatban csak kevés 
imádságot ismernek hívő közössé-
geink. A Szent Márton születésének 
1700. évfordulójára most megjelent 
kötetben összegyűjtött fohászokkal, 
könyörgésekkel és elmélkedésekkel 
jelentősen gazdagíthatjuk mind az 
egyéni, mind a közösségi imádkozás 
alkalmait. A Felemelő szeretet – Szent 
Márton imakönyv, akárcsak a többi 
kiadvány, megvásárolható a szombat-
helyi Martinus Könyvesboltban. Kü-
lön sarkot is kialakítottak kollégáink, 
ahol csak Szent Mártonnal kapcsola-
tos könyvek, füzetek, imalapok talál-
hatók.                                            Molnár Péter
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 cím úgy hangzik, mint ha meg lehetne vala-
mit pillantani a csodálatos mennyországból a 

földön, a nem mindig csodálatos földi életben. A film 
eredeti címe „The Other Side of Heaven”, nagyjából úgy
fordíthatnánk, hogy „a másik oldalon a mennyben”.

A film igaz történetet dolgoz fel, s bár egy mormon 
misszióról szól, mindez katolikus szemmel nézve 
sem von le semmit a történet lelki élmény értékéből. 
Szent Pál apostol szavaival: „De mit számít ez? Csak 
Krisztust hirdessék, bármi módon, akár érdekből, 
akár őszinte szándékkal. Én örülök neki, és ezután is 
örülni fogok” (Fil 1,18). John Groberg (Christopher 
Gorham) fülig szerelemes Jane-be (Anne Hathaway), 
ám tanulmányai elvégzése után megkapja a régóta 
vágyott missziós álmát az egzotikus Tonga-szigeten 
a Csendes-óceánon, ami három évig tart. Ott ébred 
rá, hogy mit jelent felnőni a hitben. Szembenézni a 
konkurens lelkészekkel, aztán kivívni az emberek bi-
zalmát, közben nyelvet tanulni és válaszolni a kihívá-
sokra. Miközben próbál Isten embere lenni bánatok 
és örömök között, hogy tanúságot tesz, sokkal több 
tanúságtételt kap vissza Isten szeretetéről, aki mindig 
ott dolgozik a szívekben. A szerelmével való levelezés 
megerősíti, hogy csak egy lány lehet az igazi, akinek 
a kezéért érdemes vállalni a tiszta életet minden kí-
sértés között. 

Végül kifejezésre kerül a lelki béke elnyerése, ami 
nem más, mint „az ég és föld közötti kapocs megtalá-
lása az életünkben, amitől minden értelmet nyer.” A 
misszió befelé ugyanolyan fontos, mint kifelé.                                                                          

Szakál Szilárd

„Hol találhatók ezek a mindennapi sárkányok? Mindannyi-
unk, illetve csaknem mindannyiunk tudatában. Ártatlan köz-
helyként és mosolygó-elnéző megértéssel szokás emlegetni 
azt a kedves emberi esendőséget, hogy az emberek többsé-
gének jobb véleménye van önmagáról, mint másokról. Való-
jában azonban jóval többről van itt szó: e mögött a látszólag 
jámbor emberi gyöngeség mögött ott lapul, ott ágaskodik a 
társadalmi méretű agresszió és intolerancia sárkánya.

Egy 1974-ben lefolytatott értékszociológiai vizsgálat során 
megpróbáltuk földeríteni többek között azt, hogy milyennek 
látják az emberek önmagukat, milyennek látják embertár-
saikat. Nagy általánosságban az derült ki, hogy az emberek 
önmagukat „segítőkész”, „jó szándékú”, „önzetlen”, „nyílt”, 
„tapintatos”, „béketűrő”, „családszerető”, „együttérző”, „fi-
gyelmes”, vagyis alapvetően szociális beállítottságú embe-
reknek tartják. Embertársaikat viszont meglehetősen „önző”, 
„anyagias”, „képmutató”, „gőgös”, „erőszakos”, „rosszhisze-
mű”, „garázda”, „modortalan”, vagyis alapvetően antiszoci-
ális beállítottságú embereknek.

Mi következik ebből? Az, hogy ha vizsgálatunk eredménye-
it általánosítanánk az egész társadalomra, akkor ahhoz a fur-
csa paradoxonhoz jutnánk, hogy tízmillió csaknem teljesen 
pozitív ÉN-kép áll szemben tízmillió csaknem teljesen nega-
tív Ő-képpel. Az ÉN-ek szociális érzelmű Szentgyörgy-serege 
önmagával áll szemben, mint az ŐK antiszociális sárkányse-
regével.

Ha nemcsak a szociális – antiszociális magatartással kap-
csolatos tulajdonságokat vizsgáljuk meg, hanem a többi tu-
lajdonságmezőt is, akkor a két tábor közötti ellentét tovább 
fokozódik.”

Hankiss Elemér tanulságos esszéje tovább folytatódik, rámutat-
va arra, mennyire hajlamosak vagyunk az ítélkezésre mások felett. 
Ha megfigyelnénk a beszélgetéseinket, hamar észrevennénk, hogy 
magunkkal általában sokkal kevésbé vagyunk kritikusak, mint má-
sokkal. Bertrand Russel Nobel-békedíjas filozófus példája ezzel kap-
csolatban:

„Én határozott vagyok.
Te makacs vagy.
Ő fafejű.”
A nagyböjti szentidő egyik böjtje a szó- vagy beszédböjt. Minek a 

sok beszéd, ha abban nem az istendicséret, nem a megbocsátás hang-
zik fel, hanem az örökös megszólás, sértés és ítélet.

Másrészt tanulhatnánk Isten szerető tekintetével nézni a másik 
embert: Ő-t. Akkor meglátnánk elesettségét, testi-lelki bajait, és ak-
kor talán csak a Szentgyörgyök-seregéhez tartoznánk.
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 mai Kőszegi Esperesi Kerület területén fekvő telepü-
lések 1777 előtt a Győri Egyházmegye szombathelyi 

esperesi kerületének részét alkották, melyet Szily János osz-
tott fel alsó (déli) és felső (északi) kerületekre. Ettől kezdve 
egészen jó fél évszázadon át az utóbbihoz tartozott többek 
között Felső-Szilvágy (Vasszilvágy), Kőszeg, Meszlen, Nagy-
Pöse (Gyöngyösfalu), Német-Gencs (Gencsapáti), Salfa 
(Salköveskút), Szerdahely (Kőszegszerdahely) és Tömörd 
plébániája is.

1830-ban Bőle András püspök intézkedésére e nyolc fárá-
ból jött létre a Kőszegi Esperesi Kerület, melynek kiterje-
dése egészen 2009-ig változatlan volt, ekkor csatolták hoz-
zá Nemesbődöt, mely abban az évben lett a korábbi vas-
szilvágyi, illetve váti plébánia új központjává. Ez a kerület 
így az egyházmegye egyik leghosszabb ideig fennálló igaz-
gatási egysége volt.

Mindemellett a 20. században számos belső változását 
követhetjük nyomon. Bozsok 1920-ban, Kőszegpaty 1929-
ben, Perenye 1937-ben, Söpte és Vasasszonyfa 1941-ben, 
Vassurány pedig 1949-ben lett önálló plébánia vagy lel-
készség, mely státuszuk 2008-ban szűnt meg végleg. Azóta 
a 24 településre kiterjedő kerületet 5 plébánia alkotja, me-
lyekben 35 templom és kápolna található. Ezek egy részé-
nek gondozásában a 6 egyházmegyés lelkipásztor mellett 
a kőszegi Szent Imre Missziósházban élő verbita atyák is 
részt vállalnak.

Rajtuk kívül a korábbi évszázadok során Kőszegen mű-
ködtek ferencesek, jezsuiták, piaristák és bencések. A női 
rendek közül pedig a ma is jelenlévő domonkos nővérek 
mellett, hosszabb-rövidebb ideig itt találjuk az annunciáta, 
szervita és vincés nővéreket, a Szentlélek szolgálóleányait 
és a Jézus Szíve népleányokat. A domonkos nővérek Velem-
ben is fenntartottak egy házat, ahogy a szalézi atyák Nemes-

bődön, Vát-Szentkút kegyhelyét pedig a 18. században 
szervita barátok gondozták. 

Nemzetiségi összetétel szempontjából Kőszeg városa ma 
is háromnyelvűnek számít, hiszen a magyar mellett német 
és horvát eredetű lakossággal is rendelkezik. Érdekes a 
két német nyelvű csoport egymás mellett élése, hiszen 
míg Kőszeget hagyományosan a hienc nyelvjárást beszélő 
terület központjának tekintik, addig a közigazgatásilag 
hozzá tartozó Kőszegfalvát 1712 óta a Rajna-vidéki Wür-
tembergből betelepített svábok leszármazottai lakják. De 
fontos megemlíteni még, hogy Tömördön néhányan máig is 
beszélnek horvátul, miközben Bozsok hasonló nemzetiségű 
lakói már a 19. század végére elmagyarosodtak. 

Az összlakosság felekezeti megoszlását nagyban befolyá-
solja, hogy az 1681-es soproni országgyűlés Nemescsó köz-
ségben jelölte ki – Nemesdömölk után – Vas vármegye má-
sik artikuláris gyülekezeti helyét, ahol az evangélikusok 
szabad vallásgyakorlást nyertek mind a német, mind a ma-
gyar anyanyelvűek részére. Maga Kőszeg városa pedig 
a nemzetiségi megoszláson kívül vallásfelekezeti szem-
pontból is színes palettát mutat, hiszen az evangélikusoké 
mellett, református egyházközség is létezik, és 80 éve még 
közel száz fős izraelita hitközség is működött a városban. 
De éltek itt görögkatolikusok, ortodoxok és unitáriusok is.

A legtöbb egyházi műemlékkel is Kőszeg rendelkezik, 
melyek közül kiemelkedik a gótikus stílusú, 15. századi 
eredetű Szent Jakab-templom. De sokan keresik fel a gencsi 
Szentkutat is. Látványos ponton, ősi szakrális helyen talál-
ható a Velem feletti Szent Vid-kápolna. Érdemes megtekin-
teni a középkori eredetű meszleni vagy a gyöngyösfalui 
neogót Szent Márton-templomot is. 

Az esperesi szolgálatot Harangozó Vilmos kőszegi plé-
bános látja el.                                                                   Inzsöl Richárd

Kőszeg

Velem
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A Kőszegi Esperesi Kerület egyház-
megyénk legészakibb és egyben 
egyik legkisebb kerülete is. Haran-
gozó Vilmos esperes atyával beszél-
gettünk a kerületről és az esperesi te-
endőkről.

Vilmos atya 2006 óta Kőszeg plébá-
nosa és az itteni kerület esperese. Ké-
rem, mutassa be a kerületet!

Kőszeg kicsi, 11.000 lakosú város. A 
lakosság fele tartja magát katolikus-
nak. Régi plébánia, kezdetben csak 
Kőszegfalva filiával, 2009 óta viszont 
ide tartozik az egykori kőszegszerda-
helyi plébánia öt települése is. Így az 
esperesi kerület központját tizenhá-
rom templom alkotja. A kerülethez 
négy plébánia tartozik még: Gencs-
apáti, Gyöngyösfalu, Nemesbőd és 
Salköveskút. Ezek több, kisebb plébá-
nia összevonásával jöttek létre, me-
lyekhez elég sok hívő tartozik. Az itt
élő felekezetek közül nagyrészt evan-
gélikusok laknak a környéken. Sok fel-
adatot jelent, hogy minden templom-
ban tudjunk misézni, illetve igelitur-
giát tartani, melyekhez segítségünkre 
vannak világi hívők. Jó kapcsoltban 
vagyunk továbbá a verbitákkal, akik-
nek itt, Kőszegen van rendházuk. Ők
is szívesen segítenek. Ugyancsak Kő-
szegen működnek a domonkos nővé-
rek és az általuk fenntartott Árpád-
házi Szent Margit Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium. A 
nővérekkel is jó viszonyt ápolunk és 
tartunk fenn. 

Plébános úr már szolgált káplán-
ként Kőszegen. Milyen változásokat 
tapasztalt, mikor plébánosként visz-
szakerült ide?

Huszonöt év után kerültem újra Kő-
szegre. Sok minden megváltozott ez 
idő alatt. Kiváló lelkipásztorok szol-
gáltak itt az elmúlt években, ennek el-
lenére a városi hitélet, a hívek száma 
csökkent. A hittanos gyerekek közül

kevés jár templomba. A falvak is szét-
estek közösségileg és vallásilag. Utób-
biban közrejátszik az, hogy plébániák 
szűntek meg és sok templomban nincs 
rendszeres istentisztelet. A templom-
bajárásnak ugyanis közösségépítő és 
megtartó ereje van. Manapság pedig 
nehéz összefogni azt a kevés embert, 
aki templomba jár. Amikor még káp-
lán voltam, bevezettük a német misét, 
ez mind a mai napig tart: vasárnap a 
reggel 8 órai szentmise német nyelven
van, az olvasmányok és az evangéli-
um kivételével. Jelentős számú hor-
vát közösség él itt, nekik is szoktunk 
szentmisét bemutatni anyanyelvükön. 
Jó kapcsolatot ápolunk más felekeze-
tekkel, az ökumené jegyében mindig 
megtartjuk a közös istentiszteleteket 
januárban. 

Mióta kőszegi plébános, ellátja egy-
ben az esperesi feladatokat is. Ho-
gyan lesz valakiből esperes és mi a 
feladata? 

Az elődöm után örököltem meg az
esperesi teendőket. Amikor ide he-
lyeztek, a püspök úr kérte, hogy vál-
laljam ezt a feladatot. Az utóbbi idő-
ben választás útján nevezik ki az es-
pereseket, egy ciklus öt évre szól. Az 
esperes feladata, hogy odafigyeljen a 
kerületi papokra: hogyan élnek, mi-
lyen körülmények közt, hogyan vég-
zik munkájukat. Másik fő feladat az 
ellenőrzés. Rendszeresen ellenőriznie 
kell a költségvetéseket, a plébániák 
iratait, és nem utolsósorban az espe-
res beszámolási kötelezettséggel tar-
tozik a püspök felé. A kerületben élő 
papokkal jó viszonyt ápolok. Sajnos 
a megnövekedett papi teendők miatt,
nem tudunk részt venni egymás plé-
bániai rendezvényein. A közelebbi fal-
vakba gyakrabban, a távolabbiakba 
ritkán jutok el. Főleg bérmálások al-
kalmával próbálok a legtöbb helyre 
elmenni, ahová az idő és a feladatok 
engedik. 

Az esperesi kerületeknek fontos ese-
ménye az úgynevezett koronagyűlés. 
Mit takar ez a kifejezés?

A koronagyűlésen a püspök kéré-
sére egy adott témát közösen megtár-
gyalunk a kerületi papsággal, illetve a 
kerület feladatairól is szó esik. A gyű-
léseket szentmisével kezdjük, amibe 
a hívek is be szoktak kapcsolódni, a 
szentmise gondolatmenetét is e köré 
a téma köré építjük fel. A híveknek 
hirdetni szoktam, hogy mikor, hol és 
milyen témát beszélünk meg. Úgy lá-
tom, érzik ezeknek az alkalmaknak a
hasznosságát. Szentmise után közö-
sen beszélgetünk, elmélkedünk a té-
máról. 

Jelentős esemény lesz idén a plébá-
niák életében a Szent Márton-ereklye 
fogadása, erre is készülnünk kell. Re-
méljük, hogy minél többen fogadják 
majd a templomokban, és imádkoz-
nak. Célom az, hogy minden temp-
lomba eljusson az ereklye és a hívek 
buzgósága ez által ne lankadjon, ha-
nem bátorodjanak és törekedjenek a 
jó közösség építésére, működjenek 
együtt a papsággal, hiszen csak ak-
kor alakulhat ki biztos és jól működő 
Egyház, ha mindenki végzi a saját fel-
adatát, és buzgólkodik a helyi egyház 
tökéletesítésén. Akkor talán a világ-
egyház is újjászülethet.

Koroknai András
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A magyarországi németek erőteljesebb betelepítése az 
1600-as évektől történik, de Nyugat-Magyarországon már
az államalapítástól számítható a német lakosság jelenlé-
te. A XIII. század második felében a Németújvári család
megalapította Kőszeg (Güns) városát. Az első lakók egy 
része német telepes volt, akiknek különböző kedvezmé-
nyeket és kiváltságokat adtak. 

 szatmári béke után a város vezetői a lakosság gyara-
pítását tekintették a legfontosabb feladatnak. Levél-

ben a Rajna-vidéki Württemberg városától telepeseket kér-
tek, akik egy 1713. május 9-én kelt jegyzőkönyv szerint 
meg is érkeztek és letelepedtek. Így jött létre Kőszegfalva 
(Schwabendorf), melynek lakói sváb nyelven beszéltek. A 
magyarosítási törekvések az iskolában, a névmagyarosítási 
hullám és az erőszakos kitelepítés 1946-ban a német nyelv 
visszaszorítását eredményezték. A vegyes házasságokból 
fakadó asszimiláció során is fokozatosan gyengül a sváb 
nyelv, de ez nem jelenti az önazonosság elvesztését. 

1994-ben jött létre a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, mely koordinálja a civil szervezetek munkáját, 
rendezvényt szervez, segíti a nyelv és a kultúra ápolását, 
az identitás megőrzését. Német nemzetiségi nevelés a kő-
szegfalvi óvodában és a kőszegi Központi Óvodában, né-
met oktatás heti 6 órában a Béri Balog Ádám Általános Is-
kolában van. A Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus és az Al-
pensänger énekkar a hagyományápolás, a német dalkincs 
megőrzésében vállal nagy szerepet. 

Fontos számunkra a hitélet ápolása. Ennek eredménye-
képp Kőszegfalván öt éve sikerült elindítani a német nyel-
vű szentmiséket, minden hónap második vasárnapján, míg
Kőszegen a Jézus Szíve plébániatemplomban minden 
vasárnap reggel 8 órakor vehetnek részt a hívek német 
nyelvű szentmisén. Hagyományosan május 13-án a német 
ajkú hívek és énekesek közreműködésével német nyelvű a 
fatimai szentmise és a körmenet. 

Négy évvel ezelőtt született meg a gondolat, hogy egy 
a környéken lévő Mária-kápolnához, a Steinberg-Dörfl 
(Ausztria) településen lévő Forráskápolnához (Bründel-
Kapelle) szervezzen a német önkormányzat egy gyalogos, 
illetve buszos zarándoklatot. Úrnapján immár több éve ha-
gyomány, hogy a körmenet első sátrát a német közösség 
készíti el. 

Adventi időben hagyományteremtés céljából Kőszegfal-
ván a házak ablakait feldíszítjük (december 1-től 24-ig), 
mintegy „ablakkalendárium”-ot. Minden nap más család
vállalja a ház ablakainak dekorálását, jelezve a karácsony 
közeledtét. Advent első szombatján a Vas és Zala megyei 
német nemzetiségi énekkarok hangversenye és december-
ben a kőszegi német énekkarok közös adventi hangverse-
nye segíti a ráhangolódást a közelgő ünnepre.

Évente megrendezzük a sváb bált, a „mingás”-farsangot 
Kőszegfalván, helyi és megyei német olvasótáborokat szer-
vezünk és támogatunk. A múlt megismerése, a hagyomá-
nyok ápolása nemzetiségi tevékenységünk fontos feladata.

Kőszegfalvi Ágnes
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Nyugat-Magyarország területén a XVI. század elején 
jelentek meg nagyobb számban a török elől menekülő 
horvátok. Az egykor több mint száz horvát település 
lakosságát a trianoni diktátum három országba osztotta 
szét. A horvátság legnagyobb része Ausztriához került.

 őszegre és környékére Szulejmán második bécsi 
hadjárata idején és azt követően telepedtek le a 

horvátok, tovább színesítve a terület korábban is színes 
etnikai térképét. A XVIII. században Kőszegen az lehetett 
plébános, aki a magyar mellett németül és horvátul is 
beszélt. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint 262 horvát 
él Kőszegen. Megmaradásunkban óriási szerepet játszott 
erős katolikus hitünk.

A dr. Konkoly István megyéspüspökkel 2000-ben aláírt 
megállapodás alapján a Szent Imre-templom a kőszegi hor-
vátok kezelésébe került. Az elmúlt 15 évben adomány-
gyűjtéssel, pályázati pénzek, valamint egyházközségi és 
egyházmegyei támogatás felhasználásával, jelentős társa-
dalmi munkával felújítottuk a templom külső szobrait, új
orgonát vásároltunk, elkészült a templom fűtése, hangosí-
tása és a harang villamosítása. 2007-ben került sor a temp-
lom teljes külső felújítására. Templomunk 1615 és 1618 kö-
zött épült. A templom építésének 400 éves jubileuma kap-
csán tervezzük az ablakok felújítását, valamint egy új ha-
rang megvásárlását. 

Templomunkban havonta két alkalommal van horvát 
nyelvű szentmise. Évente több zarándoklatot szervezünk. 

A kőszegi horvátok úttörő szerepet játszottak a mariazelli 
gyalogos zarándoklatok újraindításában, amelynek ma is
aktív résztvevői. Ennek a zarándoklatnak a testi-lelki előké-
szítését szolgálja az Utazó Szűzanya szoborhoz szervezett 
gyalogos zarándoklat. Ott vagyunk minden évben Győrben, 
a horvátok búcsúján is. Emellett voltak zarándoklataink a 
horvát kegyhelyekre is (Maria Bistrica, Međjugorje).

A havonta megtartott fatimai szentmisék egyike minden 
évben horvát nyelvű, amelynek szervezői és aktív közremű-
ködői vagyunk. Hagyománnyá vált az is, hogy az úrnapi 
sátrak egyikét a horvát közösség készíti el. Az egyházközsé-
gi képviselő testületben három horvát nemzetiségű kép-
viselő dolgozik.                                                            Petkovits Sándor




