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Május elsején dr. Veres András me-
gyéspüspök ismét Egyházmegyei Za-
rándoklatra hívja a Szombathelyi 
Egyházmegye híveit. Idén Andocs az
úti cél, amely a Balatontól délre, a 
Szántódot és Kaposvárt összekötő 
országút felénél fekszik. A telepü-
lés az ország egyik legjelentősebb 
zarándokhelye, ahová évszázadok 
óta ezrével érkeznek a hívek. Szalai 
Tamás andocsi plébánossal beszél-
gettem.

Mióta lát el lelkipásztori szolgá-
latot Andocson? Kinevezése előtt volt 
esetleg személyes élménye a búcsújá-
róhelyhez kapcsolódóan?

A 2008-as esztendő hozta el szá-
momra a kormányzói dispozíciót, amely 
az andocsi plébániára szólt és a ka-
posvári Székesegyház kápláni beosz-
tásából e településre vezérelt. Ando-
cson egyébként 2000-ben jártam első al-
kalommal, ekkor elsős kispap voltam, 

és már akkor nagy nyomot hagyott 
bennem Szabó Imre esperes úr úgy-
mond „máriás” lelkülete. Ő volt a köz-
vetlen elődöm, sajnos 2008-ban halá-
lozott el. Kispapként eszembe sem ju-
tott, hogy egyszer egy ilyen híres za-
rándokhely kormányzója, majd 2009-
től plébánosa leszek.

Nem egy átlagos plébánián szolgál. 
Mennyiben más egy zarándokhely éle-
tét irányítani? Van-e elég segítsége a 
feladatok ellátásához?

Andocson a plébános átélheti a 
szüntelen lelkipásztori készenlét há-
lás állapotát, amelyet indokolnak egy-
részről a helyi hívekkel kapcsolatos 
feladatok, másfelől az országból, szá-
mos helyről érkező hívek, családok és 
zarándokcsoportok. A feladatok ellá-
tásában segítségemre van egy nagyon 
jó szándékú plébániai képviselő testü-
let, illetve egy mindenben minket se-
gítő, támogató önkormányzat.

Hányan látogatják a templomot, 
illetve a Mária Múzeumot évente? Mi 
a hely titka? Több helyütt olvasni, 
hogy aki egyszer ellátogat ide, újra és 
újra visszatér.

A kegyhelyet évente körülbelül 
tízezer zarándok látogatja, hiszen ér-
zik, hogy Andocson mindig nyitott 
kapukat, valamint nyitott szíveket ta-
lálnak. Talán ez az oka annak, hogy 
égi Édesanyánkhoz és a szentségi Jé-
zushoz mindig hazalátogatnak a ke-
resztény hívek.

Milyen a hitélet a településen és 
ezen a vidéken? Mennyire tartják fon-
tosnak a helyiek, hogy ápolják a ha-
gyományokat?

Ezekre a kérdésekre nagyon egysze-
rű a válaszom: Andocs település min-

dennapjai egybeforrtak a kegyhellyel, 
napjainkban is folyamatosan ettől 
lélegzik, ez élteti.

Mit üzenne a Szombathelyi Egyház-
megye híveinek? Milyen szívvel készül-
jenek a május elsejei zarándokútra?

Két évvel ezelőtt már egy kisebb za-
rándoklat alkalmával megfogalmaz-
tam, hogy itt a zarándokok mindig 
otthon vannak, így az ismételt találko-
zás örömével várjuk őket haza.

H. Pezenhófer Brigitta

Csodatévő hatást tulajdonítanak a Mária-szo-
bornak, ugyanis a  legenda szerint a szentélyt 
a Mária-szoborral együtt Kalocsáról hozták el 
az angyalok. A kegyszobor egy 150 cm magas, 
szépen faragott, festett, gót szobor. Általában 
kéthetente, a liturgia szerint öltöztetik. Évente 
összesen tizenhárom búcsúnap és hat fatimai 
engesztelés szerepel a naptárban.

(Forrás: www.andocs.hu)
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 zarándoklat a legtöbb vallásban már jóval a Biblia 
előtt szokás volt. A hívők egy olyan hely felé mentek, 

amelyet isteni megnyilvánulás szentelt meg, és ott akarták 
könyörgésüket elmondani. A szent hely meglátogatása ál-
talában tisztulási szertartásokkal is párosult. A másik kife-
jezés, búcsú, búcsújárás a mai megfogalmazásban a bűnbá-
nat szentségében már megbocsátott bűnökért járó büntetés 
részbeni vagy teljes elengedése. Alapja Krisztus megváltó 
keresztáldozata, amit a szentek példáján, zarándoklatunk-
kal mi is kiegészíthetünk. A két fogalom szinonim módon 
használatos napjainkban. A zarándoklatnál inkább az úton 
levésen, a búcsújárásnál pedig a bűnbocsánaton van a 
hangsúly.

A II. Vatikáni Zsinaton az Egyház Isten zarándoknépének 
értelmezte önmagát. Isten népe úton van az Úr felé és sze-
retne vele találkozni. Az Egyházról szóló zsinati konstitúció 
ezt többször is hangsúlyozza: „Amíg el nem jő dicsőségében 
az Úr minden angyalával (…), addig tanítványai közül 
egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi életből el-
távozva tisztulnak, ismét mások megdicsőült állapotban 
vannak” (Lumen gentium 49.). Emlékezzünk a Biblia nagy 
zarándokaira: Ábrahám Isten hívására kész volt elhagyni 
hazáját és elindult az ismeretlen föld felé. Szichem, Bétel, 
Mamre bizonyítja ezt. Bízik Isten ígéretében, és útra kel az 
idegenbe. Izsák Beersebába zarándokol, s ott oltárt épít. Já-
kob elődei nyomán haladva családjával Szichemből Bételbe 
zarándokol, hogy hálát adjon Istennek. Mielőtt Egyiptomba 

költözik, Beersebába zarándokol, hogy áldozatot mutasson 
be az Úrnak. A l32. zsoltár a zarándok öröméről énekel, 
amely eltölti, amikor a Sionra megy. A babiloni fogság után 
Isten népe háromszor zarándokolt Jeruzsálembe a temp-
lomhoz: húsvétkor az egyiptomi szabadulás emlékére, pün-
kösdkor, amikor a sinai törvényhozásra gondolt, végül a 
sátoros ünnepen a pusztai vándorlás emlékére. Jézus is így 
haladt, mint zarándok, Atyja templomához már tizenkét 
éves korában. Az evangéliumok vándornak mutatják be Jé-
zust. Zarándokol az ünnepekre. Átvonul az országon, gyó-
gyít, hirdeti Isten országát – égi hazánkba akar vezetni ben-
nünket. 

Aki úton levőnek tartja magát, az nem áll meg, nem nyug-
szik meg eredményein. Az élet állandó kivonulás abból, 
ami eltorzít bennünket. Ezért a zarándoklás azt jelenti, 
hogy legyünk mindig úton. Ezt a világot tudatosan idegen-
nek érezzük, ezen feltétlenül át kell haladnunk, hogy igazi 
hazánkba érkezzünk. A zarándoklás lényegét a hívő számá-
ra még jobban kifejezi a búcsújárás. Amint láttuk, minden 
vallásban és minden időben érezték az emberek a szükségét 
annak, hogy olyan helyeket keressenek föl, ahol az ég nyi-
tottabb és Isten közelebb van hozzájuk, mint másutt. Jézus 
halálával és feltámadásával eljött az idő, amikor Istent 
nem egyes helyeken, hanem „lélekben és igazságban” kell 
imádni. A keresztény számára az új templom, amelyben 
„Isten egész teljessége lakozik”, a megdicsőült Jézus Krisz-
tus, akinek teste az Egyház. Maguk a hívők a szentségek által 
Krisztus testének tagjai, és építőkövei a lelki templomnak. 

A szent hely ilyen átértékelése azonban nem zárta ki a 
búcsújáró helyek kialakulását. Elsősorban a Szentföld az az
ország, ahol Isten fia köztünk lakozott. Fölkeresni Palesz-
tinában azokat a bazilikákat, amelyek Jézus életének legfon-
tosabb eseményei fölé épültek. De a Szentföldön kívül is 
alakultak búcsújáróhelyek, rendszerint ott, ahol valamilyen 
ereklyét őriztek: Rómában a szent lépcső, Veronika ken-
dője, Torinóban Jézus halotti leple. Nagy vonzereje volt 
Rómának Szent Péter és Szent Pál sírja miatt. A vértanúk 
sírjai is a „kegyelem helyének” számítottak, ereklyéik tet-
tek búcsújáró hellyé egy-egy templomot: Szent Péter és 
Pál sírja Rómában, Szent Jánosé Efezusban, a 9. századtól 
Szent Jakabé Compostellában. A középkor végén alakultak 
ki a Mária-kegyhelyek. Máriától ereklye nem maradt (ő 
fölvétetett a mennybe). A búcsújárások központja csodatevő 
Mária-képek vagy Mária-jelenések helyei lettek (Lourdes, 
Fatima, Szirakuza). A búcsújárás, a zarándoklás – főként 
ha közösségben történik – az egész emberi élet, illetve a 
mennyek országa felé zarándokló Egyház képe.           

Dr. Gyürki László
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Bizonyára többen is hallottak a Martinus olvasók kö-
zül a szentgotthárdi Keresztény Megmozdulásokért 
Egyesületről, amely nemrég bekapcsolódott a Mária Út
egyik magyarországi szakaszának kiépítésébe és fenn-
tartásába is. Pácz Gábor titkárt kérdeztem a múltról, il-
letve az idei programokról.

Mikor és milyen céllal alakult meg az egyesület?
Egyesületünk hivatalosan 2007-ben alakult. Ennek előz-

ménye volt több gyalogos zarándoklat is. Huszár Tibor és 
Kozó Mária 2003-ban elzarándokolt a gencsapáti és pere-
nyei hívekkel Mariazellbe. Ezt követően mások is kedvet 
kaptak a zarándokláshoz. A következő évben már hatan 
mentünk Szentgotthárdról, majd évről évre egyre többen. 
Kialakult egy olyan „mag”, akik szívesen mentünk együtt 
és úgy gondoltuk, hogy a magunk szervezésében (és az el-
múlt évek tapasztalatára építve) is el tudunk jutni Ma-
riazellbe. Mindenképpen meg kell említenem itt Miszori 
Zoltán atyát, aki a maga lelkesedésével és jó példa adásával 
szintén sokat lendített mindnyájunkon. 2006-ban így már 
saját szervezésben indultunk, bár még nem Szentgotthárd-
ról, hanem Kőszegről.

A mariazelli zarándoklat felvetett bennünk további kér-
déseket, illetve ekkor már gondolkodtunk további zarán-
doklatokon is, így 2007-ben voltunk először Maria Bild te-
lepülésen, amely kb. 10 km-re van tőlünk, nevezetessége, 
hogy a máriapócsi kegykép másolata található itt.

Melyek azok a zarándokhelyek, ahova minden évben 
szervez az egyesület zarándokutat, illetve lehet még az idei 
programokra jelentkezni?

Minden évben megyünk Mariazellbe. Idén nyolcadszor 
indulunk el saját szervezés által Szentgotthárdról, és 5 nap 

alatt tesszük meg a 176 km-t. A másik célpontunk a már 
említett Maria Bild, ahova idén kilencedszer szervezünk 
zarándoklatot. Ezt az utat Brenner János vértanú papunk 
boldoggá avatásáért ajánljuk fel évről évre. Brenner János 
halálának napján (advent 3. szombatján) éjszakai zarándok-
laton veszünk részt. János atya utolsó útjának egy részén 
megyünk, a rábakethelyi templomtól (a Brenner-kápolna 
érintésével) az iskolakápolna előtti fakeresztig, közben ke-
resztutat és rózsafüzért imádkozunk szintén a boldoggá 
avatásáért felajánlva.

Pünkösdhétfőn a rönöki Szent Imre-templomhoz gyalo-
golunk az idén harmadik alkalommal. Az élő rózsafüzér 
zarándoklatot is harmadik éve szervezzük, városunkért, 
valamint minden lakójáért felajánlva.

Országos szervezés az „1Úton” Zarándoknap, ehhez mi 
is kapcsolódunk. A tavalyi volt az első, és hála Istennek, na-
gyon sokan vettek részt városunkból, valamint a környé-
künkről, sőt az országhatárunkon túlról is. Idén is csatlako-
zunk az országos szervezésű Jerikó zarándoklathoz, amely 
Magyarország lelki és erkölcsi megújulásáért felajánlott 
egyéni kezdeményezés: az ország nyugati és keleti határvi-
dékét egy időben végigzarándokolva egy napon érkeznek 
a résztvevők Szegedre. 

Fontos megemlíteni, hogy több Mária-útvonal fut be hoz-
zánk: Ausztria felől (Maria Bild, Inzenhof), Szlovéniából 
(Markovci) és Halogy irányából, amely az általunk felfes-
tett és karbantartott Mária-út szakasz. 

A mariazelli zarándoklaton kívül bármelyikre lehet még 
jönni, szeretettel várunk bárkit, aki szívesen zarándokol 
velünk. A programok közül azért még kiemelném a júni-
usi pap- és diakónusszentelést. Takács Andrást püspök úr 
diakónussá szenteli. Nagyon fontos dátum ez számunkra, 
ugyanis András nemcsak, hogy úgy mondjam, földink, ha-
nem zarándoktársunk is.

Hogyan lehet belépni az egyesületbe? Bárki tagja lehet, 
vagy feltétel a szentgotthárdi lakhely?

Örömmel vesszük, hogy évről évre egyre többen va-
gyunk a zarándoklatokon. Nemcsak a környékünkről, 
hanem más megyékből is jönnek velünk zarándoktársak. 
Egyesületünknek bárki tagja lehet. Aki csatlakozni szeret-
ne, csak el kell fogadnia az Alapszabályban leírtakat és a 
tagdíjat kifizetnie. Lehetőség van egyébként arra is, hogy 
valaki pártoló tag legyen, nem kell ebben az esetben a tag-
ságot vállalnia, de adományával bármikor segítheti a mun-
kánkat.                                                                  H. Pezenhófer Brigitta

Elérhetőségeink és programjaink a www.kemesze.org honlapon talál-
hatók meg.
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 zerb Antal megjelentetett egy vi-
lágirodalmi antológiát Száz vers

címmel, melyben az általa kiválasztott 
költeményeket eredeti nyelven és ma-
gyar fordításban is közli. A kötet végén 
néhány sorban bemutatja a szerzőket. 
Goethéről ennyit ír: „Ő volt Goethe.” 
Valóban, a név önmagáért beszél, fo-
galommá vált, viselője korának meg-
határozó, több műfajban is maradan-
dót alkotó írója, szinte egyszemélyes 
irodalmi intézmény, aktív magánéletet 
is élő közéleti személyiség. Fő műve a 
Faust című drámai költemény, melyen 
szerzője fél évszázadon át dolgozott. 
A címszereplő valós személy volt, a 
15-16. század fordulóján élő mágus, 
akiről azt híresztelték, hogy az ördög-
gel cimborál. Történetét Goethe előtt 
és után is többen feldolgozták.

A német író művének elején a csaló-
dott tudóst, Faustot láthatjuk dolgozó-
szobájában, aki hiába kutatta a világ 
nagy titkait. Rájön, hogy törekvései 
hiábavalók voltak, megrendül hite tu-
dásában, a megismerhetőségben, ön-
magában. Éppen méregpoharat emel-
ne ajkához, mikor kintről hangokat 
hall, tavasz van, megszólalnak a feltá-
madást ünneplő harangok. Angyalok 
és asszonyok kara csendül, a feltámadt 
Krisztusról énekelnek.

ANGYALOK KARA
Krisztus feltámadt!
Halandó emberek,
mind örvendezzetek,
lemosta vétketek,
az ősi átkot!
ASSZONYOK KARA
Áldott kenettel
kentük meg tetemét,
hű szeretettel
el is eltemeténk.
Majd tiszta gyolcsba
göngyöltük tagjait.
Ki látja, hol van?
Már nincsen itt.

ANGYALOK KARA
Krisztus feltámadt!
Ő az Üdvözítő,
az értünk szenvedő,
ki minden cselvető
próbát kiállhat.

Faust a szabadba, emberek közé vá-
gyik, lelkében gyermeki húsvéti emlé-
kek, rég tapasztalt tiszta, boldog érzé-
sek támadnak. Így idézi fel egy hajda-
ni élményét:

Akkor Nagyszombat csendjén ért utol
az égi szerelemnek csókja engem;
a nagyharang szavát sejtelmesen figyeltem,
s imádságom gyönyör forrása volt;
egy tiszta és megfoghatatlan
sóvárgás hajszolt erdőn, réten át,
s míg könnyem ömlött bő patakban,
megépült bennem egy világ.

Nem sokkal később egy kutya szegő-
dik hozzá, amely egy vándordiák képét 
ölti. Valójában az ördög, Mefisztó ő. A 
kíváncsi, tudásra szomjazó Faustnak 
szerződést ajánl. Segíti vágyai megva-
lósulását, de ha a tudós eljut a teljes 
megelégedésig, a lelkét elviheti. Fa-
ust, bízva az örök, kielégíthetetlen 
emberi kíváncsiságban, megköti 
vele a szerződést. Mefisztó segítsé-
gével csodás kalandokban lesz 
része, mégis kudarccal végződik 
magánéleti vágyának és a nagyvilág 
meghódítására irányuló terveinek 
megvalósítása is. Utoljára még egy 
nagy törekvése van, a tengertől akarja 
visszahódítani a hullámverés által el-
rabolt földet. Már nem önös érdekek 
vezérlik, a közért kíván tenni: „szabad 
népet vágyom szabad helyen”. A már 
vak tudós ásók hangját hallja, azt 
hiszi, nagy művén dolgoznak, pedig 
Mefisztó ásatja a sírját. Kimondja 
a megelégedettség szavait: „most 
enyém a legszebb pillanat”. A lelke 
a szerződés értelmében az ördögé 

lenne, ám az égiek nem engedik ezt. 
Az Úr, látva Faust megtisztult, nemes 
lelkét, angyalokat küld a tudósért, 
akik lelkét a magasba emelik:

ANGYALOK
(a legmagasabb légrétegben lebegve,
Faust lényének halhatatlan részét vi-
szik)
Szellemvilág, mert a Gonosz
karmától már e lélek:
„Ki holtig küzdve fáradoz,
az megváltást remélhet.”
S ha hozzá felsőbb szeretet
hatalma fogta pártját,
a boldog égi seregek
örömrepesve várják.

A mű zárlata megnyugtató, benne 
az isteni erők diadala, az irgalmasság
érvényesül, miközben az utolsó olda-
lakon égi szózatokat olvashatunk: 
„Nézzetek a kegyelem nyájas sugará-
ra, üdvre méltóvá legyen, bűnbánók, 
a hála.”                                     Szauer Ágoston
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 gyermekek emlékeztetnek bennünket arra, hogy mindig 
gyermekek vagyunk: még akkor is, ha valaki felnőtt lesz, 

megöregszik, akkor is, ha szülő lesz, ha felelősséget visel másokért, 
mindezek mélyén megmarad gyermeki identitása. Mindnyájan 
gyermekek vagyunk. Ez pedig mindig eszünkbe juttatja azt a tényt, 
hogy az életet nem mi adtuk magunknak, hanem kaptuk. Az élet 
nagy adománya az első ajándék, amelyet kaptunk. Néha fennáll a 
veszélye, hogy erről elfeledkezve élünk, mintha mi lennénk létünk 
urai, miközben gyökeresen függő helyzetben vagyunk. Igazából 
nagy öröm azt érezni, hogy minden életszakaszban, minden hely-
zetben, bármilyenek is legyenek szociális életkörülményeink, gyer-
mekek vagyunk és gyermekek maradunk. Ez az az alapvető üzenet, 
amelyet a gyermekek puszta létükkel adnak nekünk: pusztán a je-
lenlétükkel emlékeztetnek bennünket arra, hogy mindnyájan gyer-
mekek vagyunk.

A gyermekek magukkal hozzák azt a képességet, hogy elfogadják 
a gyengédséget és gyengédek legyenek másokhoz. A gyengédség 
azt jelenti, hogy valakinek „hússzíve” és nem „kőszíve” van, ahogy 
a Szentírás mondja (vö. Ez 36,26). A gyengédség költészetet is jelent: 
„érezni” a dolgokat és az eseményeket, nem puszta tárgyaknak te-
kinteni őket, nem pusztán használni őket, mert hasznosak.

Jézus kéri tanítványaitól, hogy „váljanak olyanokká, amilyenek a 
gyermekek”, mert „ilyeneké Isten országa” (vö. Mt 18,3; Mk 10,14). 
(…folytatás a www.magyarkurir.hu oldalon)                             Ferenc pápa

A máriapócsi görög katolikus kegytemplom 
zarándokhellyé válásának 300. évfordulója 
alkalmából országjáró körútra indult a má-
riapócsi Szűz Mária-kegykép. A kegykép 
március 8. és 24. között útra kelt, és görög ka-
tolikus egyházközségek sorát látogatta meg, 
hogy meghívja a híveket a máriapócsi kegy-
kép könnyezésének és a kegyhely születésé-
nek tricentenáriumi jubileumi ünnepségére.

Az irgalmasság rendkívüli szent évét hirdette 
meg Ferenc pápa 2016-ra a március 13-i bűn-
bánati szertartás keretében a Szent Péter-ba-
zilikában. Ez év december 8-án, a Szeplőtelen 
Fogantatás ünnepén veszi kezdetét a Szent 
Péter-bazilika szent kapujának megnyitásá-
val, és 2016. november 20-án, Krisztus Király 
ünnepén zárul.

Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta 
Alois testvért, a taizéi ökumenikus közösség 
vezetőjét. Alois testvér köszönetet mondott a 
Szentatyának az irgalmasság éve meghirde-
téséért, és elmondta, Ferenc pápának a sze-
retetről és megbocsátásról mondott szavai 
Roger testvérre emlékeztették őt.

Március 20-án Ferenc pápa a Magyar Katoli-
kus Egyházon belül a görög katolikusok szá-
mára megalapította a Magyarországi Saját-
jogú Metropolitai Egyházat. A Hajdúdorogi 
Egyházmegyét, Debrecen székhellyel metro-
politai (érseki) székké tette, a Miskolci Apos-
toli Exarchátust pedig egyházmegyei rangra 
emelte. Megalapította továbbá a görög kato-
likus Nyíregyházi Egyházmegyét a Hajdúdo-
rogi Egyházmegyéből leválasztott területből.

Papi lelkigyakorlattal és püspöki szentmisé-
vel ünnepelték a Könnyező Szűzanya-kegy-
kép búcsúját a győri Nagyboldogasszony-szé-
kesegyházban március 17-én. A rekollekció 
és a szentmise szónoka Snell György eszter-
gom-budapesti segédpüspök volt.

Az oldAlt összeállítottA: Kovács József

A híreK forrásA: MAgyAr Kurír
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 hhoz, hogy egy férfi és egy nő érvényesen házasságot tud-
jon kötni, szükséges, hogy meg legyen a természetes és jogi 

képességük is. A természetes képességet a felek állapota határozza 
meg, a jogképességet pedig a törvény.

A hatályos kánonjogi kódex 1095. kánonja a felek jogképességét 
veszi tekintetbe, pontosabban annak hiányát, amit három tényállás 
köré csoportosít. „A házasság megkötésére képtelenek: 1. akik értelmük 
elégséges használatának híjával vannak; 2. akik súlyos ítélőképesség hi-
ányban szenvednek azokat a lényeges házassági jogokat és kötelességeket 
illetően, amelyeket kölcsönösen át kell adniuk és el kell fogadniuk; 3. akik 
pszichikai természetű okok miatt a házasság lényegi kötelezettségeit nem 
tudják vállalni.” 

Láthatjuk, hogy a CIC 1095. kánonja a természetes beleegyezési 
képtelenség három okát sorolja fel, s mindegyiket az ember szelle-
mi természetével kapcsolatban. Értelmi, akarati és pszichés okokból 
erednek ezek a képtelenségek, amelyek nemcsak a megkeresztelt 
személyek esetében állhatnak fenn, hanem minden ember esetében, 
hiszen természetjogi eredetűek. A három tényállás különbözik egy-
mástól, mégis nagyon szorosan összefüggnek.

Az első kettő esetében a személy képtelen a valódi beleegyezésre, 
míg a harmadik esetben a szó pszichológiai értelmében képes a be-
leegyezés kinyilvánítására, ám képtelen a terhek viselésére, ami azt 
jelenti, hogy nem tud valódi beleegyezést adni. Akik képtelenek a 
házasságkötésre, önmagában véve nincsenek eltiltva a házasságkö-
téstől, sőt ha a kánoni forma szerint kötik meg házasságukat, akkor 
arról az a vélelem, hogy az érvényes az ellenkezőjének bebizonyo-
sodásáig. 

A fenti törvény a szó köznyelvi értelmében akadályozza a há-
zasságkötést, hasonlóképpen az akadályokhoz, de azzal a különb-
séggel, hogy a beleegyezési képtelenség esetében a személy eleve 
képtelen a beleegyezésre, míg az akadály esetében a törvényi ren-
delkezés miatt válik jogilag képtelenné a házasság megkötésére.                                    

Déri Péter

 gyermekkeresztelés szertartásának befe-
jezéseként az égő gyertyával a főoltár-

hoz vonulnak, ha a szertartás eddig nem a szen-
télyben folyt. Itt a keresztség kiszolgáltatójának 
intelmei után az Eucharisztiában való jövőbeni 
részesedés előre jelzésére elmondják az oltár 
előtt a Miatyánkot, amely által a mennyei Atyá-
hoz esedeznek a jelenlévők, akik a keresztség 
által mindannyian Isten gyermekei.

Ott, ahol él az avatás ősi magyar szokása, a 
keresztség kiszolgáltatója az édesanyához szól 
és a Boldogságos Szűz Mária példáját állítja elé, 
aki maga is bemutatta gyermekét a mennyei 
Atyának és hálát adott érte. Ezután könyörgést 
mond az édesanyáért és gyermekéért. Végül pe-
dig áldásban részesül az édesanya, az édesapa 
és minden jelenlévő.

Ha a keresztelés szentmise keretében történik, 
a gyermek fogadásának szertartása a szentmise 
elején van, ezért a miséből elmarad a hívek kö-
szöntése és a bűnbánati cselekmény. A Hiszek-
egy is elmarad, mert helyette van a keresztségi 
hitvallás, amellyel az egész közösség megújítja 
hitét a keresztség előtt. Az egyetemes könyörgé-
seket követi a litánia, a gonosz lélek hatalmának 
megtörését kérő imádság és a keresztelendők 
olajával való megkenés, valamint a szertartás 
már korábban ismertetett cselekményei (a víz 
megáldása, hitvallás, a keresztelés). A kereszt-
ség hatását megvilágosító szertartások után a 
szentmise a felajánlással folytatódik.

Halálveszély esetén a gyermeket bárki meg-
keresztelheti, akit megfelelő szándék vezérel, a 
gyermek fejét háromszor leöntve vízzel, mond-
va: „N. (=a gyermek neve), én megkeresztellek 
téged az Atya, és a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
Ha van rá mód, előtte még elimádkozzák a 
Hiszekegyet. Ilyen szükségkeresztség esetén a 
többi szertartást (a gyermek fogadása, igelitur-
gia, a keresztség hatását megvilágosító szertar-
tások) később külön pótolják, miután a halálve-
szély elmúlt. Erre a plébániatemplomban kerül 
sor, felszentelt személy vezetésével.

Ipacs Bence
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Március 4-én emlékeztek meg Szombathelyen a város bom-
bázásnak 70. évfordulójáról. A Székesegyházban szentmisét 
mutattak be az áldozatok emlékére, a Madonna-kápolna felet-
ti oratóriumban pedig kiállítás nyílt. 

Március 14-én egyházközségi napot szervezett a Szent 
Norbert-templom közössége a II. János Pál Szakkollégiumban 
Szombathelyen. A résztvevők megismerhették az egyházköz-
ség életét, az itt működő csoportokat. 

Március 8-án áldotta meg a belülről felújított toronyi 
templomot, a kívülről megszépült plébániaházat, valamint 
a templom és a plébánia közötti új kerítést dr. Veres András 
megyéspüspök. Új Mária-szobor is készült. 

Március 11-én népdaléneklési versennyel emlékeztek az 
1848–49-es forradalomra a szombathelyi Premontrei Gim-
náziumban, ahol kiállítás is nyílt. Orgoványi Anikó 10 olaj-
festményén a Himnusz elevenedik meg. 
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április 15. (szerda) Mécs László emléknap 
(Szombathely, Premontrei Gimnázium) • ápri-
lis 18. (szombat) 9.30 óra Úton Isten felé – tema-
tikus lelkinapok különböző imafajták ismerteté-
sével (Szombathely, Martineum Felnőttképző 
Akadémia); Egyházmegyei családos imanap 
(Szombathely, Martineum Felnőttképző Aka-
démia); 10 óra Bérmálás (Bérbaltavár, Szent Mik-
lós-templom); A Szent Márton-ereklye zarán-
doklata (Rédics, Szentlélek Plébánia) • április 
19. (vasárnap) 10 óra Bérmálás (Gyöngyösfalu, 
Szent Márton Plébánia); 15 óra Bérmálás (Őri-
szentpéter, Szent Péter Apostol Plébánia) • ápri-
lis 20. (hétfő) 18 óra Kiss László Adrián tenorista 
koncertje (Szombathely, Premontrei Gimnázi-
um) • április 21. (kedd) 16.30 óra KÉSZ előa-
dás – dr. Puskely Mária előadása (Körmend, Vá-
rosháza nagyterme); 17 óra A Genius Savariensis 
Szabadegyetem 2015 tavaszi előadásai – Iroda-
lom (Szombathelyi Egyházmegyei Kincstár, Sala 
Terrena) • április 22. (szerda) 10.30 óra Plébá-
nosok napja (Szombathely, Premontrei Gim-
názium); 19.15 óra A Westminster Katedrális 
Kórusának koncertje (Szombathely, Székesegy-
ház) • április 25. (szombat) 10 óra Egyházme-
gyei ministránstalálkozó (Zalaegerszeg); A 
Szent Márton-ereklye zarándoklata (Ják, Szent 
György Plébánia) • április 27. (hétfő) 18 óra 
Csúcs és forrás – dr. Németh Norbert: A szent-
ségek, mint életünk fontos állomásai – Nyilvá-
nos előadás (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.  
Savaria Egyetemi Központ) • május 1. (péntek) 
10 óra Egyházmegyei Zarándoklat (Andocs); 10 
óra A Premontrei Gimnázium végzőseinek bal-
lagási ünnepsége (Szombathely, Székesegyház) 
• május 3. (vasárnap) 10 óra Bérmálás (Csöröt-
nek, Örök Ige Plébánia) • május 9. (szombat) 9.30 
óra Úton Isten felé – tematikus lelkinapok kü-
lönböző imafajták ismertetésével (Szombathely, 
Martineum Felnőttképző Akadémia); 24 órás 
szentségimádás (Szombathely-Herény, Szent 
György-templom)• május 9–10. (szombat–va-
sárnap) A Szent Márton-ereklye zarándoklata 
(Zalaegerszeg, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plé-
bánia) • május 10. (vasárnap) 10 óra Bérmálás 
(Körmend, Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia);
15 óra Bérmálás (Egyházasrádóc, Szent And-
rás Apostol Plébánia) • május 13. (szerda) A 
Szent Márton-ereklye zarándoklata (Celldömölk, 
Nagybolboldogasszony Plébánia) • május 14. 
(csütörtök) 10 óra Elsőáldozók lelkinapja (Vas-
vár, Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia)

Március 13–15. között nagyböjti lelkigyakorlatot tartott a zalaegerszegi 
kertvárosi templomban Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüs-
pök. Szentbeszédében az imádság és az irgalmasság fontosságát emelte ki. 

Március 13-án adta át a Székesegyház elmúlt évszázadaiban használt 
megmaradt, összegyűjtött és rendszerezett vokális-, és orgonaművek 
kottáit  Takács László atya az egyházmegyei könyvtárnak. 

Március 8-án apák napi ünnepséget tartottak a sárvári Szent László Ka-
tolikus Általános Iskolában. A diákok énekeltek, az édesapákról, nagy-
apákról szóló verseket és Szent Józsefhez szóló imádságokat mondtak. 
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Szent Márton életét, korát ismerhetik meg azok, akik részt 
vesznek a Szent Márton Akadémia előadásain. Húsvéttól 
weboldalunkon is megtekinthetik az ismeretterjesztő soro-
zatot. 

 em mindennapi vállalkozásba kezdett a Szent Már-
ton Zarándokiroda, a Martinus Vallási és Kulturá-

lis Egyesület és a Szent Márton Programiroda. Közeledve 
egyházmegyénk védőszentje születésének 1700. évforduló-
jához, egy egyedülálló sorozatot indítottak. Havonta egy 
alkalommal, neves előadók segítségével bővíthetik isme-
reteiket a résztvevők Szent Mártonról, koráról és életének 
körülményeiről. Az akadémiai sorozat célja, hogy egyes 
részterületek bemutatásával teljesebb képet alkothassunk 
egyházmegyénk védőszentjének életéről, cselekedeteinek 
mozgatórugóiról és azokról a hatásokról, amiket kifejtett 
saját korában, és ami miatt példaképnek tekintjük ma is. 

Talán nem túlzás azt állítani: bőven van mit tanulnunk 
Szent Mártonról. Nem elég, ha csak azt tudjuk, hogy meg-
osztotta köpenyét egy koldussal. Ha tudjuk egyáltalán. 
Fontos tisztában lenni azzal, miért kiemelkedő személyisé-
ge ő az Egyháznak, miért fontos Szombathely városának és 
a Szombathelyi Egyházmegyének, miért tekinthetjük őt a 
szerzetesség atyjának, milyen hatással volt korának embe-
reire, szűkebb és tágabb környezetére. És persze a kultuszá-

ról sem árt  minél többet tudni, hiszen sokan már életében 
szentnek tekintették. Ehhez azt is tudnunk kell, miként él-
tek az emberek a 4. században, hogyan gondolkodtak a vi-
lágról, miként határozták meg a maguk helyét a világban. 

Az internet révén elég sok információhoz hozzájut-
hatunk, és rengeteg könyv jelent már meg a szentről, de 
mindig vannak újabb és újabb kérdések és persze kutatási 
eredmények, tudományos következtetések és megállapítá-
sok, amikkel bővíthetjük ismereteinket. Ezen ismeretek bir-
tokában teljesebb képet kapunk Szent Mártonról.

A sorozat októberben indult dr. Veszprémy László előa-
dásával, aki Mártont mint katonaszentet mutatta be a 
hallgatóságnak, kiemelve, hogyan válhatott harcban és 
csatában Márton segítő szentté. Dr. Németh Norbert atya 
is roppant izgalmas témával igyekezte bővíteni a szentről 
szóló ismereteinket. A kor tévtanításáról, az arianizmusról 
beszélt, rávilágítva Márton és az ariánusok konfliktusára. 
Prof. dr. Lőrincz Zoltán művészettörténeti kalandozásra in-
vitálta a Martineum közönségét, dr. Sághy Marianne pedig 
a remeteségről, a szerzetesség kialakulásáról, a püspökök 
iránti elvárásokról tartott előadást. Kürnyek Róbert atya a 
katekumenátusról és annak szerepéről osztotta meg gon-
dolatait a megjelentekkel. Az előadásokat egyházmegyénk 
weboldalán húsvéttól láthatják.

                                            Molnár Péter
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2015 tavaszán a Szombathelyi Egyházmegye támogatá-
sával pár- és családterápiás szolgálat indult. A szolgálat 
vezetőjével, Lászlóné Patay Judittal beszélgettünk.

Kérlek, néhány szóval mutatkozz be az olvasóknak!
Bizonyára nem a véletlen műve az a tragédiáktól sem 

mentes életpálya, amit befutottam. Sokszor feltettem ma-
gamnak a következő kérdéseket: Honnan jövök? Hová 
tartok? Jól csinálom-e, amit életnek neveznek? Hol vannak 
a gyökereim? Ki vagyok én? Jó keresztény vagyok-e? Te-
rápiás munkámnak is ezek a fő irányvonalai. Minden 
cselekedetemmel, munkámmal a másik emberhez, a lélek-
hez kötődtem. A Gondviselés erre terelte a tanulmányaimat, 
ilyen munkahelyekre irányított.

Határtalan tudásvágyam van kisgyerekkorom óta. Egyet-
len útját engedélyezték a továbbtanulásomnak: az akkori 
Gyógypedagógiai Főiskolán pszichopedagógia tanár sza-
kon családi körülményeikben, magatartásukban zavart, 
nehéz életű gyerekekkel való foglalkozást tanulhattam.  
Úgy gondolom, itt dőlt el végérvényesen, hogy ez az én 
utam. Azóta szereztem több diplomát, családterapeuta cí-
met, pedagógia szakvizsgát a Testnevelési Egyetem men-
tálhigiéné szakán, mindegyik az emberi lélekről szól.

Most már elmondhatom magamról, hogy hiteles segítő 
vagyok. Átéltem a legtöbb élethelyzetet, örömöket, nagy 
csalódásokat, kísértéseket, konfliktusokat, gyászt, amivel 
felkeresnek azok, akik nehéz vagy kilátástalannak tűnő 
élethelyzetben vannak. Nem járok az ő cipőjükben, de jár-
tam az enyémben, ami épp úgy szorított, mint az övéké. 
Nem adok tanácsot, csak utakat mutatok. A választás min-
dig a hozzám fordulóé.

Milyen formában zajlik a pár- és családterápia a gya-
korlatban?

A pár- és családterápia lényege, hogy a családot olyan 
működő egységnek tekintem, amelyben bármely családtag 
problémája az egész családi rendszer bevonásával és aktív 
együttműködésével oldható meg. Nem azt keressük, ki a 
hibás, hanem a lehetőségeket a nehézségek megoldásához. 
Elősegítem, hogy mozgósítani tudják erőforrásaikat, kibő-
víthessék problémamegoldási képességeiket. 

Bizalmi kapcsolat alakul ki közöttünk, melynek alapfel-
tétele a titoktartás. Tudok hallgatni és meghallgatni, de 
nincs varázspálcám. Csak annak tudok segíteni, aki ezt ma-
ga is teljes elkötelezettséggel akarja és ezért tenni is haj-
landó. 

Életünknek – az enyémnek is – a legnagyobb kihívása a 
teljes jelenlét. Minden folyamatnak szüksége van a meg-
felelő időre, és minden fejlődésnek megvan a maga ideje, 
amit nem lehet gyorsítani. Azon dolgozom, hogy segítsek 

megtanulni a velem dolgozóknak, hogy a jelenben élés le-
hetővé teszi számukra a koncentrált figyelmet, hogy életük 
történéseit teljességükben megéljék és belsővé tegyék. 
Hogy valóban tudjanak nyitottak lenni és igent mondani 
az élet által kínált lehetőségekre, mert nincsenek egyedül – 
mindnyájan Isten tenyerében vagyunk.

Kiknek szól a pár- és családterápiás szolgálat?
Szól mindazoknak, akik konfliktusaik megoldásához nyi-

tott szívvel állnak. Akik szeretnének körültekintően bánni 
a családi tűzhely melegét adó indulataikkal. Akik szeretnék 
megtanulni, mit kezdjenek a tűzhelyből kipattanó szikrák-
kal. Akik nem akarják megvárni, míg emésztő lángtengerré 
válik az életük. 

Általában 8–10 alkalommal találkozunk. A probléma 
megfogalmazásával egyidőben „szerződést kötünk”: Ki mi-
vel lenne elégedett a közös munka befejezésekor, s ezért a 
célért mit hajlandó megtenni? Az ülések között feladatokat 
kell elvégezni, majd visszatérve azokról beszámolni. A jó 
szívvel és lelkesedéssel elvégzett feladatok eredménye a 
megváltozott viselkedés és az érzelmi megerősödés.

Mikor és hol érhető el a szolgálat egyházmegyénkben?
A szolgálatnak a szombathelyi Jézus Szíve Plébánia 

(Szőllős) közösségi háza biztosít helyet (Szombathely, 
Hunyadi János utca 55.). Előzetes időpont-egyeztetés után 
itt találkozunk a házaspárokkal, családokkal.

Buzdítom az érdeklődőket – ha kétségeik, kérdéseik van-
nak – e-mailben is megírhatják, válaszolni fogok. Természe-
tesen a levélváltás nem helyettesítheti a személyes munkát, 
amennyiben arra szükség lenne.

További információ és időpont-egyeztetés: Lászlóné 
Patay Judit családterapeuta • Telefon: 30/256-6850 • 
E-mail: rebeka@pro.hu                                               B. Markovits Eszter
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A Szociális Testvérek Társasága 
(latinul Societas Sororum Sociali-
um, rövidítve SSS) magyar alapí-
tású, pápai jogú apostoli élet társa-
sága. A Társaság 1923. május 12-én 
Budapesten alakult meg Slachta 
Margit vezetésével. Az alapító test-
vérek létszáma 30 körül volt. A Tár-
saság a nagy nincstelenség, anyagi 
alapok hiánya ellenére gyors fejlő-
désnek indult, 20 év múlva már 
több mint 300 tagot számlált.

 testvérek a háború idején be-
kapcsolódtak az üldözöttek 

mentésébe. Ennek lett áldozata az 
életét felajánló Salkaházi Sára test-
vér, akit 2006-ban az Egyház bol-
doggá avatott.

A szerzetesrendek feloszlatásának
évtizedeiben a testvérek illegalitás-
ba kényszerülve folytatták a Szent-
lélektől kapott küldetésüket, így a 
fiatalok felvétele és képzése az ala-
kulás óta töretlenül folytatódott. A 
Társaság Budapest központú ága je-
len van még Romániában, Szlová-
kiában, az USA-ban és Kubában. A 
testvérek jobbára kis (3-5 fős) kö-
zösségekben, illetve egyedül élnek, 
apró égő mécsesként hordozzák a 
karizma tüzét ott és oda, ahová Is-
ten állította őket. A Társaság arra hi-
vatott, hogy az Úristen megszentelő 
szeretetét tükrözze. Lelki élete ben-

cés alapokon álló, modern formá-
ban megjelenő szentlelkes élet.

„A szociális bajok oka a léleknél-
küliség. A szociális reformokat csak 
akkor tudjuk igazában végrehajta-
ni, ha lélekkel telik el a társadalom, 
vagyis ha a szociális nyomor oka, a
léleknélküliség megszűnik. Mi szo-
ciális és szentlelkes Társaság va-
gyunk, amely azért dolgozik, hogy 
a lélek, amely eltávolodott a világ-
ból, kegyeskedjék újra visszajönni” 
– írta Margit testvér.

Saját intézményeink nincsenek, 
hogy szabadon tudjunk mozdulni a
Szentlélek indításaira. Sajátosan fon-
tos a szolgálatunkban a prevenció és
a bajok gyökeres orvoslása. Szemünk 
előtt tartjuk az Egyház útmutatásait 
és a testvérek képességeit, figyelünk 
az idők jeleire.

A Szombathelyi Egyházmegyében 
heten végezzük az apostoli szolgá-
latunkat. A mindennapok adta le-
hetőségek között különböző terü-
leteken közvetítjük az Úristen sze-
retetét. Célunk az, hogy segítsük 
az embereket az élő Istennel való 
találkozásra, biztos irányt mutatva 
az értékvesztett, romboló ideológi-
ák közepette. Dolgozunk az evange-
lizációban, a hitoktatásban, foglal-
kozunk fiatalokkal, gyerekekkel ne-
velés és az egészségügy területén 
egyaránt.

Van testvérünk, aki az államigaz-
gatás területén végez munkát, s van, 
aki a szolgáltatásban tevékenyke-

dik. Több plébánia életébe bekap-
csolódunk. Mindig kihívás az, hogy 
megmaradjunk a természetfeletti sí-
kon és szolgálataink imádságból fa-
kadjanak. „Merész és hosszú távú 
tervünk »a társadalom regenerálása« 
a Szentlélekkel.” (Margit testvér) 

A megszentelt élet évében öröm-
mel veszünk részt a közös szerzetesi 
programokban, de saját programja-
ink is lesznek. Készséggel megyünk 
a megszokott szolgálataink mellett 
lelkinapokat tartani, a hivatásunk-
ról tanúságot tenni, megismertetni 
az érdeklődőkkel az Istennek adott 
élet örömét. 

Folyamatos tájékoztatást adunk 
honlapunkon is: www.szocialistest-
verek.hu                            Gaál Veronika SSS
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 gyházmegyénk zalai részének nyugati területét fog-
lalja magába a Lenti Esperesi Kerület, mely jelenlegi

 nevét 1970. július 3. óta viseli, Kovács Sándor megyéspüspök 
döntése alapján.

A történelmi Kerka-vidék – mint földrajzi kistáj – az 
államalapítás korától előbb a veszprémi, majd az 1093 kö-
rül alapított zágrábi püspökséghez tartozott. Padányi Bíró
Márton, az energikus veszprémi püspök a 18. század köze-
pén számtalan kísérletet tett arra, hogy egyházmegyéjének 
a zágrábival közös határát ezen a részen a Kerkától a Mu-
ráig tolja ki, visszaállítva ezzel a feltételezett Szent István-
féle határt. Ez azonban nem sikerült neki, mert az érintett 16 
plébánia nem maradt Zágrábnál sem, s nem került Veszp-
rémhez se, hanem az 1777-ben újonnan alapított Szom-
bathelyi Egyházmegyének lett a részévé. 

Az ekkor létrehozott Alsólendvai Főesperességet Szily Já-
nos püspök két részre osztotta, ezek lettek az alsólendvai-
alsó és az alsólendvai-felső esperesi kerületek. Elnevezéseik 
és határaik aztán a következő jó kétszáz évben többször 
is változtak. Így először 1830-ban a Bőle András püspök 
által létrehozott új esperességek osztották háromfelé a mai 
terület plébániáit, vagyis Rédics és a mára filiává minősített 
Szentgyörgyvölgy az alsólendvai, Tornyiszentmiklós és Szé-
csisziget a letenyei, Lenti, Nova, Páka (a mai gutorföldei 
plébánia területével együtt) és Csesztreg pedig a novai 
kerülethez csatlakoztak. Lenti és Páka ugyanakkor a 19-20. 
század fordulóján egy ideig a zalaegerszegi kerülethez is 
tartozott.

Trianonnal az alsólendvai főesperesség területének mint-
egy negyedét elveszítette, így a határon innen maradt ré-
szen újabb átszervezéseket kellett foganatosítani. Így jött 
létre ismét az alsólendvai-alsó és -felső kerület, melyek ösz-
szevonásával és átnevezésével alakult meg a mai Lenti Es-
peresi Kerület, bár Nova, egészen a nevét viselő kerületnek 
a zalaegerszegivel történt összevonásáig még nem tartozott 
a lentihez, ahogy Bázakerettye sem.

A terület lelkipásztori ellátottsága a múlt század közepén 
volt a legoptimálisabb, hiszen 1928-tól Kerkakutason, Lispe-
szentadorjánban és Reszneken, 1929-től Gáborjánházán, 
1938-tól Kálócfán, 1941-től Bázakerettyén, 1944-től pedig 
Lovászin is önálló lelkészség működött.

Ma 66 közigazgatásilag önálló település található a kerü-
letben, melyekben 9 egyházmegyés pap teljesít szolgálatot. 
Itt van az egyházmegye legtöbb – szám szerint: 15 – filiával 
rendelkező plébániája: a csesztregi, mint ahogy a legkisebb 
lélekszámú (kb. 200 fős) plébániai központja: Szécsisziget is.  

Nemzetiségi térképe teljesen egyszínű, felekezeti meg-
oszlása pedig csupán a csesztregi plébánia területén figyel-
hető meg a reformátusok nagyobb számú jelenlétével, míg 
evangélikus templom Lentiben és Barlahidán található. 

Művészeti értéke miatt megtekintésre érdemesek a Dorff-
maister által kifestett csesztregi, lenti és novai, valamint a 
Cimbal festményeivel ékesített pákai és tornyiszentmiklósi, 
különösen pedig a Plöck által díszített szécsiszigeti temp-
lomok.

Az egész egyházmegyében egyedülálló patrocíniummal 
(=védőszenttel) bír Csesztreg Szent Móric-temploma, és 
Lispeszentadorján Szent Adorján tiszteletére szentelt is-
tenháza. 

A templomépítés modern stílusát hordozzák a rendszer-
váltás után épült zalabaksai és pórszombati eklézsiák, mint
ahogy sajátos jegyeket mutatnak az 1930-as évekből szárma-
zó gáborjánházai és lispeszentadorjáni templomok is. De 
egészen sajátos a magyarföldi fatemplom is, mely ökumeni-
kus istentiszteleti helyként funkcionál.

Mindemellett 16 községben vagy településrészen iskola-
kápolnában, kultúrházban vagy magánháznál kialakított 
helyen tartják a szentmiséket, 14 faluban pedig egyáltalán 
nincs misézőhely, bár ezek nagyon kis lélekszámú telepü-
lések.

Az esperesi teendőket jelenleg Kiss László pákai plébános 
látja el.                                                                               Inzsöl Richárd
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Interjú-sorozatunkban ezúttal nem a kerületi esperest, 
hanem annak közvetlen munkatársát és helyettesét, a ke-
rületi jegyzőt ismerhetik meg: Páli Zoltán csesztregi plé-
bánossal beszélgettünk. 

Eddigi papi életét a lenti kerületben töltötte. Vas megyei-
ként milyennek látja a zalai vidéket? Milyen tapasztala-
tai vannak a zalai emberekről?

Sárváron születtem, és ma is sárvárinak tartom magam, 
hisz ide jövök haza a szüleimhez, itt nőttem fel. Bár már 
egyre kevesebb időm van a városba megjönni, a plébáni-
ámról a gyermekeket sokszor hozom el ide nyaranta. A za-
lai emberek nem voltak idegenek számomra, hisz apai 
ágon a családom Lentihez, egészen pontosan Bárszentmi-
hályfához kötődik. Gyermekként a nyári szünetben sok 
időt töltöttem itt. Papként látom az itteni emberek nagy 
szeretetét, befogadókészségét, nyitottságát és azt a hagyo-
mányos vallásosságot, amely a hitükben megtartotta őket. 
Ezt a fajta vallásosságot ma divat lenézni, de aki így tesz, az 
nagy hibát követ el, hisz ez ad stabil alapot az itteniek éle-
téhez. A vallás, az Isten iránti bizalom áthagyományozódik 
nemzedékről nemzedékre, és megtartó erőként működik 
az élet ezernyi területén. Ahogy mondtam, ez alap, erre kell 
építkezni a kor kihívásainak megfelelően, nagy szeretettel. 
Az itt élők erre nyitottak, és mindenkit elfogadnak, aki nem 
a gyökereiket akarja kiszedni, hanem segíteni akar a növe-
kedésben.

Zoltán atya, mutassa be nekünk a lenti kerület életét! 
Úgy tudom, nagyon összetartó kerület. Az atyák szívesen 
keresik fel egymást.

Valóban a Lenti Esperesi Kerület a legösszetartóbb kerü-
let egyházmegyénkben. Nem mi, mostaniak tettük azzá, 
hanem azok a lelkipásztorok, akik előttünk itt szolgáltak. 
Ők odafigyeltek egymásra, felkarolták a másikat. Ahogy 
sorban megérkeztünk ebbe a kerületbe, mindegyikünk azt 
tapasztalta, hogy testvérként, barátként tekintettek ránk a 
többiek. Aki pedig ezt megtapasztalta, az hasonlóan vitte 
tovább ezt a szemléletet, akár vasi vagy zalai, faluról vagy 

városról érkezett is. Ma kilencen vagyunk itt papok, de 
nincs olyan szentségimádás, búcsú, bérmálás vagy névnap, 
hogy ne lenne ott mindegyikünk a másik ünnepén. Mi nem 
csak koronagyűléseken találkozunk, hanem nap mint nap, 
s nem feszengve beszélünk egymással, hanem felszabadul-
tan, őszintén.

Mondana valamit a tanulmányairól?
Szombathelyen, a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban ta-

nultam, s tagja lehettem az Egyházmegyei Kollégium első, 
alapító évfolyamának. Erre mindig nagyon büszkén gon-
dolok vissza. A kollégiumban eltöltött idő, Papp Lajos atya 
és az általa megismert lelkipásztorok, az akkori, ottani lel-
kiség és a társak nagy hatással voltak rám, a szemléletem 
kialakulásában s a papság felé való elindulásomban.

A szemináriumi tanulmányai alatt melyik tudomány 
vonzotta?

A Budapesti Központi Szemináriumban készültem a pap-
ságra olyan kiváló elöljárókkal, mint Bíró László, Bábel Ba-
lázs, Kránitz Mihály, Bundics Antal, Puskás Attila vagy a 
Pázmány Egyetem neves professzorai. A történelem gye-
rekkorom óta érdekelt, így az egyháztörténelem és a litur-
gika irányába indultam el.
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Amikor kikerült a valódi papi életbe, mi az, ami egészen 
más volt, mint amit az iskolában elképzelt?

Hála a szemináriumi elöljáróknak, mi nem csak elméletet 
kaptunk tőlük, hanem a személyes élményeiken, egymás-
sal való viszonyukon keresztül sokat kaptunk az életből is. 
Láttuk papi örömeiket vagy épp küzdelmeiket. Sok olyan 
hiteles embert hívtak be a szemináriumba vendégnek, akik 
az életük egy-egy területén már meg tudtak valósítani vala-
mi szépet. Amikor ki-ki elkerült a maga egyházmegyéjébe, 
a hallottakat, látottakat csupán át kellett fordítani az aktuá-
lis helyre vagy helyzetre. Persze a jó pap is holtig tanul, én 
is még az elején járok ennek a tanulásnak, érésnek.

Fiatal papként egyszer csak 16 falut átfogó plébániára 
került. Hogyan szervezte – és szervezi folyamatosan – a 
nagy közösség lelkipásztori szolgálatát?

Csesztreg, ahol most vagyok, az egyházmegye legtöbb 
falut magába foglaló plébániája, 16 település tartozik ide. 
Természetesen ezek közül sok az apró kis falucska, s né-
melyik vegyes vallású település, de bármelyikben is él akár 
csak egy katolikus hívő, iránta nem lehet közömbös az em-
ber. Nem volt könnyű megszokni ezt a sok falut: melyik 
vasárnap hol lesz szentmise, ki kicsoda az adott települé-
sen, de lassan megtanultam, s a helyiek is nagyon segítőké-
szek. Az egyik nehézség az, hogy az ember szinte mindig 
autóban van, egyik helyről robog a másikra, néha csak egy 
rövid megállásra van idő, aztán tovább a következő helyre. 
A két általános iskola, óvoda, három idősek otthona, a sok 
felújítandó templom mindig ad feladatot, de szerencsére 
segítség is van mindehhez. A másik nagy gond, hogy na-
gyon fogyunk. Egyre több az idős, beteg, s egyre kevesebb 

a gyerek. Egyre több fiatal indul el innen, és már csak láto-
gatóba érkezik vissza.

Milyen közösségi találkozásokra van lehetőség a plébá-
nián?

A gyerekeknek, akik a plébániánkon laknak, bárhol is 
járjanak iskolába, hetente van ún. „pap buli”, amikor a kö-
zösségi házunkban évfolyamonként összejönnek. Mindig 
van szentmise, csapatfeladatok, vetélkedők és persze játék. 
Nagyböjtben például ők vezetik a keresztutat. Nyaranta a 
nagyobbakkal a KALOT-on keresztül igyekszünk tartal-
mas programokat, táborokat szervezni. 

Néhány éve a felnőtteknek is van „pap bulijuk”. Ez az 
egyházközségi bálunk, ami a pákaival együtt nagy tömege-
ket mozgat meg s kínál tartalmas, szórakoztató együttlétet. 
A kölcsönös figyelem, ima és az egymásért vállalt áldozat, 
a sok apró öröm az, ami megtartó erőt és boldogságot tud 
adni papnak és hívőnek egyaránt.

Salamon Viktória




