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Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domon-
kos Rendi Nővérek közössége sajátos módon tekinthető 
magyarnak: osztrák és olasz szerzetesek alapították, de 
létrejöttétől kezdve mégis szerves részét képzi a magyar 
Egyháznak és társadalomnak. Az első kolostort 1868-ban, 
Kőszegen építették. Pigler Mónika Míra nővért – akinek 
hivatástörténetét már a februári számban olvashatták – 
arról kérdeztem, hogy melyek a legfontosabb alappillérei 
a Szent Domonkos Rendi Nővérek közösségének. Ren-
delkezésünkre állt Cserháti Ildikó Alberta házfőnöknő, 
illetve Siffer Nóra Teréz nővér is, akik beavatnak minket 
abba, miként jutottak arra az elhatározásra, hogy a szer-
zetesi életet választják.

Általánosságban mely alappillérek szerint élik életüket 
a domonkos nővérek? 

Míra nővér: Az első alappillérünk az ima. Ezen belül két-
féle imát különítünk el. A személyes ima, ahol Istennel ta-
lálkozunk, vele, benne lehetünk zavartalanul, töltekezünk. 
Megbeszélhetjük vele a tennivalókat, a nehézségeket, köz-
benjárhatunk nála embertestvéreinkért, gyönyörködhetünk 
benne, dicsőíthetjük őt, ő pedig átalakít bennünket teljes 
emberekké. A másik pedig a közösségi ima, ahol bekap-
csolódunk a zarándok és megdicsőült Egyház imádatába, 
Krisztus szavaival a zsolozsmába, illetve a közös liturgia 

során, amely által részesülhetünk Krisztus áldozatában. A 
másik alappillér maga a közösség, ahol életté válthatjuk a 
szeretetet. Ez az ünnep és a gyógyulás helye – Jean Vanier 
szavaival, Isten irgalmát és szeretetét közvetítjük egymás 
számára, ami kimondhatatlan ajándék, kegyelem. Termé-
szetesen vannak nehézségek, különbözőségek, melyek ál-
tal csiszolódnak korlátaink, szükségünk van egymásra, az 
együttélésre, hogy lelepleződhessünk magunk előtt, hogy 
igazzá válhassunk és gyógyulhassunk, és hogy Istenre, a 
mennyre egyre áttetszőbben nyíló „ablakok” lehessünk.

Az ima és a közösség mellett a stúdium és a prédiká-
ció is fontos a nővérek életében. Mit is jelentenek ezek az 
alappillérek?

Míra nővér: Nem csak a szívünkkel keressük Istent, de 
az értelmünkkel is, ahogy Jézus kéri: „Szeresd Uradat, Is-
tenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből” (Mt 
22,37). Egész életünkben tanulunk, olvasunk, teológiát, 
lelki irodalmat, hogy értelmünkkel is mind többet befo-
gadhassunk Istenből, és hogy a róla való prédikációnk, 
tanúságtevésünk egyre világosabb, érthetőbb, időszerűbb, 
teljesebb legyen. Keresztényként, apostoli rendként és fő-
leg a Lélek által küldve vagyunk embertársainkhoz, hogy 
ők is eljussanak Istenhez, az üdvösségre, amire mindnyájan 
teremtve vagyunk. A szerzetesség ennek az Istennel való 
örök, boldog életnek, „házasságnak” az előképe, prédikáló 
jel az ember igazi életcéljáról. Sokféle más módon is prédi-
kálunk, mindazzal, amit teszünk vagy nem teszünk. Van, 
aki közvetlenül tanít Istenről: plébánián, minden korosz-
tályból hittancsoportokat vezetve, vagy intézményekben, 
óvodában, általános iskolában, gimnáziumban, főiskolán, 
vagy a neten blogok formájában, vagy teológiai könyveket 
ír, fordít, avagy lelkigyakorlatokat tart, lelki vezetést vál-
lal. Van egy ötödik alappillérünk is, amely csak a domon-
kos nővérek magyarországi kongregációjában kifejezetten 
alappillér, Szent Margit, védőszentünk nyomdokán: az en-
gesztelés és a kompassió. Persze nem Szent Margit módján, 
szöges ostorral vezekelve, hanem az élet adta nehézségek 
panaszmentes, szelíd elfogadásával vagy böjttel, vagy más 
rejtett, a Jóisten sugallta módokon gyakorolhatjuk az en-
gesztelést. Talán ez a misztikus útja az apostolkodásnak a 
leghatékonyabb. Majd odaát kiderül.
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Mennyire lehet ez megnyerő a mai fiatalság számára. 
Nem találkoznak gyakran ellenszenvvel a fiatalok részéről?

Míra nővér: A mai fiatalokról szólva, addig, amíg nem is-
mernek meg minket, sokféle negatív sztereotípia van a fe-
jükben rólunk, ehhez viszonyulnak, amikor esetleg gúnyo-
san néznek ránk. Vannak, akik felismerik, hogy Istenhez 
tartozunk, és Istenhez való negatív viszonyukat fejezik ki 
rajtunk keresztül. Ez azonban elég ritka. Mellesleg azért is 
jó a habitus, mert mindenkit, aki így lát minket, állásfogla-
lásra késztet Istennel kapcsolatban, ez is a prédikálás egy 
módja. Ami sokkal gyakoribb, hogy mihelyt megismernek 
bennünket, örülnek, ha találkozhatnak velünk, eljönnek a 
rendezvényeinkre, lelki vezetést vagy lelkigyakorlat-veze-
tést kérnek, sokuknak az Istennel való különböző formájú 
találkozás lehetősége a velünk való együttlét.

Alberta domonkos nővér a kőszegi közösségben él, és az 
Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gim-
názium és Kollégiumban, az iskola felső tagozatában tanít 
matematikát. Mit kell tudnunk az Ön hivatástörténetéről?

Tizenhét és fél éve léptem be a domonkos nővérekhez, il-
letve tizenkét és fél éve vagyok örökfogadalmas nővér. Ha 
arra a kérdésre szeretnék válaszolni, hogy hol kezdődött a
hivatástörténetem, akkor odáig kell visszamennem, ami-
kor és ahol az első, számomra első hiteles hívő emberrel 
találkoztam. Ő az egyik középiskolai tanárom volt, aki sok-
sok türelemmel és szeretettel hallgatott meg és nyitogatott 
az Isten felé. Nem hívő családból származom. Ő volt az, aki 
segített felismerni, hogy a bennem lévő értékek krisztusi 
értékek, és az én döntésemen múlik, hogy szeretnék-e az 
Egyház élő tagja lenni.

Hamar megszületett Önben a döntés ezt követően, hogy 
a szerzetesi életet választja?

Egy budapesti plébánia közösségébe kapcsolódtam be, 
ahol akkor domonkos atyák 
szolgáltak, így közvetlenül 
hatott rám a domonkos lel-
kület. A közösségi élettel 
együtt megtapasztalhattam
az ifjúsági találkozók, vala-
mint zarándoklatok légkö-
rét, és ezeken keresztül sok 
hiteles papot, illetve szer-
zetest ismerhettem meg. 
Csendben vált egyre mé-
lyebbé bennem a vágy, hogy 
én is szeretnék ilyen hiteles 
emberként élni, szeretni és 
szolgálni az Istent. A főis-
kola után még két évig taní-
tottam Budapesten. A lelki 
vezetőm kérésére megláto-
gattam azokat a rendeket, 
amelyek felé belül elindul-
tam volna. Közben megfo-

galmaztam egy imát, amiben napról napra kértem, hogy 
az ő akarata szerint megtaláljam a helyemet. A lelki veze-
tőm domonkos nővér volt Szombathelyen, és őt többször 
meglátogattam. Mindig szigorúan csak hozzá mentem, de 
közben kimondatlanul is hatott rám a nővérek közössége. 
Egy pünkösd előtti szombat este, egy egész napos csend 
után mondtam ki az igent az Istennek. Hálás vagyok, hogy 
domonkos nővér lehetek, hogy egészen szorosan Istenhez 
tartozhatom. Nagyon mély vágy van bennem, hogy egyre 
jobban megismerjem őt és egyre nagyobb szeretettel tud-
jam őt adni a rám bízottaknak.

Teréz nővér is Kőszegen szolgál. Vallásos családban nőtt 
fel, különösen a nagymamája volt rá nagy hatással. Ho-
gyan fogalmazódott meg Önben a nővéri hivatás válasz-
tása? 

Már kisgyermekkoromban nagyon szívesen jártam hit-
tanra, szentmisére. Ebben akkoriban nagy szerepe lehetett 
annak, hogy a hittanórákon jó hangulat és baráti közösség 
gyűlt össze. Számomra fantasztikus érzés volt, hogy számí-
tottak rám, feladatokat kaptam. Eközben pedig megérin-
tett és egyre erősebben vonzott Jézus. Tizenhárom éves ko-
romban Lourdes-ba zarándokolhattam egy csoporttal. Ott 
láttam először szerzeteseket, akik az odaérkező betegeket 
ápolták. Leültem a kerítés szélére, és csak néztem őket. Erő-
sen éreztem, hogy egyszer én is ilyen leszek.

Hogyan lett az elhatározásból tett?
Katolikus gimnáziumban tanultam, és az egyik gyónás 

után az atya megkérdezte, hogy szeretnék-e még megosz-
tani valamit. A kérdésére azt válaszoltam, hogy szerzetes 
akarok lenni. Úgy láttam az arcán, hogy megdöbbent kissé, 
de meghívott a nyári hittanos táborba, hogy ott találkoz-
zam a domonkos nővérekkel, és velük beszéljek erről. Na-
gyon lelkesen mentem a táborba, és olyan boldogan utaz-
tam haza! Azóta 20 év telt el, és én domonkos nővér va-
gyok. Nagy hála van bennem, hogy Jézus meghívott, hogy 
az övé lehetek, és azért is, hogy a közösség szeretettel befo-
gadott. Az volt a vágyam, hogy az örömhírt elvigyem má-
sokhoz, és épp ez a Domonkos Rend küldetése. Persze, 
ezt először is magamnak kell újra és újra befogadni, őriz-
ni, hogy aztán átadhassam. Minden napom azzal kezdem, 
hogy elmondom a fogadalom szövegét, az én, saját IGEN-
emet.                                                                H. Pezenhófer Brigitta
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Június 6-án találkoztak Nyugat-Magyarország Kolping 
családjai Szombathelyen. A találkozó fő gondolatát a jövő 
évi Szent Márton-emlékév adta. A program a Martineum 
Felnőttképző Akadémián kezdődött. Veszprémtől Lenti-
szombathelyig, Körmendtől Győrig nyolc Kolping Csa-
lád mintegy 100 tagja járta végig a Szent Márton utat, 
az út végén a látogatóközpontban ismerkedett Szent 
Márton életével, majd az oladi közösségi házban Hor-
váth József pápai prelátus előadását hallgatták meg a 
szentről. Szent Márton ereklyéjének jelenlétében ünnepi 
koncelebrációs szentmisét mutattak be a jelenlévő prézes 
atyák. A szentmisén a szombathelyiek „Soli Deo” kórusa 
és zenekara szolgált. A nap közösen elfogyasztott ebéd, 
kötetlen beszélgetés, éneklés után ért véget.

 oldog Kolping Adolf (1813–1865) pásztorcsalád ne-
gyedik gyermekeként született a németországi Ker-

penben. Szülei kívánságára cipésznek tanult. Szomorú ta-
pasztalatot szerzett segédévei során, elkeserítőnek találta
önnön és társai életkörülményeit. Bizonyára ezen körül-
mények okozták egészségromlását, s hogy 22 éves korában 
fel kellett adnia tevékenységét. Tanulni kezdett, mert pap 
szeretett volna lenni. Személyes küldetését abban ismerte 
fel, hogy a nyomasztó szociális problémák enyhítésének 
szentelje életét. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi 
bajokat csak a keresztény elvekhez való visszatérés által le-
het enyhíteni, megoldani. 1845-ben szentelték pappá, és 
Wermelskirchenbe helyezték, ahol a katolikus segédegylet 
második elöljárója lett. 1849. május 6-án alapította meg hét 

segéddel a Kölni Segédek Egyletét, melyből a „Kolping 
Művek” világszervezete bontakozott ki. Ma 60 országban 
400.000 taggal működnek a Kolping Családok. 

A Szent Kereszt Lelkészség köré 23 éve szerveződött a 
szombathelyi Kolping Család. Tapasztalat hiányában hálá-
san fogadtuk a testvérváros, Kaufbeuren Kolping Család-
jának segítségét. Velük és Horváth József atya hathatós se-
gítségével alakult meg egyesületünk. Püspök atya megbí-
zásából József atya látta el a prézesi funkciókat. Jelenleg 
Gaál Sándor atya a prézesünk. Mennyei pártfogónk szelle-
mében tevékenységünk négy alappilléren nyugszik: hit, csa-
lád, haza és hivatás. Közel ötvenen vagyunk, akik minden 
hónap első keddjén tartjuk összejöveteleinket. Prézes atya 
nagy gonddal és lelkesedéssel viseli szívén a Kolping moz-
galom ügyét. Minden alkalommal aktuális témákat fejteget 
lelki épülésünkre. Számos alkalommal elkísér bennünket a 
zarándokutakra, vállalva az idegenvezető szerepét is. 

Aktuális teendőink mellett Kolpig Akadémia színesíti 
egyesületi életünket. Elsősorban Kolping Adolf életét és 
munkásságát igyekezünk közelebb hozni. A család szentsé-
gét szem előtt tartva több előadás is elhangzik ebben a té-
makörben.

Idén augusztusban erdélyi körutazásra indulunk. Székely-
magyar Kolping testvéreinkkel fogunk találkozni és remé-
nyeink szerint élő barátságot kötni, mint ahogy az meg-
történt kaufbeureni testvéreinkkel is.

A Gondviselés két éve vezette utunkba azt a tragikus 
sorsú asztalos tanuló fiút, akit a pártfogásunkba vettünk.
Páratlan összefogással segítettük az időközben diákmunkát

vállaló és ebből albérletet fenntartani tu-
dó 20 éves fiút. Volt, aki lelki segítséget
nyújtott a sok veszteség feldolgozásá-
hoz, önbizalma erősítéséhez. Mások élel-
miszerrel, ruhával, albérletének felszere-
lésével segítettek. Kezét továbbra sem 
engedjük el. Még sokat kell tanulnia, s 
főleg sok elfogadó, ám egyben elváró 
szeretetre lesz szüksége. Nem nevelték 
vallásosan. A jézusi szeretetből annyit 
tapasztalhat meg, amennyit tőlünk kap. 
Bízunk a Gondviselésben, hogy ezután 
is a tenyerében tartja, s reméljük úgy, 
hogy Kolping családunk is melléje fér. 

További információkat találnak  rólunk
a www.szombathelyikolping.hu  webol-
dalon.                                                 L. Patay Judit
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 z utolsó vacsora Krisztus egész életének célpontját jelenti. Az 
nem pusztán keresztáldozatának elővételezése, hanem az 

egész emberiség üdvösségéért felajánlott létének összefoglalása is. 
Ezért nem elég azt mondani, hogy az Oltáriszentségben Jézus jelen 
van, hanem egy átadott élet jelenlétét kell meglátni benne, és ebbe 
az átadott életbe be kell kapcsolódni. Amikor vesszük és megesszük 
azt a kenyeret, Jézus életébe kapcsolódunk bele, közösségre lépünk 
vele, elkötelezzük magunkat, hogy a közösséget építjük egymás kö-
zött, hogy életünket ajándékká, kiváltképpen a szegényeknek adott 
ajándékká alakítjuk.

Krisztus Szent Testének és Vérének Főünnepe ezt a szolidaritásra 
szólító üzenetet idézi fel, és arra indít minket, hogy elfogadjuk ezt 
a csendes felszólítást a megtérésre és a szolgálatra, a szeretetre és a 
megbocsátásra. Arra biztat minket, hogy az életünkkel utánozzuk 
azt, amit a liturgiában bemutatunk. Krisztus, aki az átváltoztatott 
kenyér és bor alakjában táplál minket, ugyanaz a Krisztus, akivel a 
mindennapi eseményekben találkozunk: ő van jelen a kezét nyújtó 
szegényben, a segítséget kérő szenvedőben, ő van jelen a segítőkész-
ségünkre számító és elfogadásunkat váró testvérben, vagy abban a 
gyermekben, aki semmit sem tud Jézusról, az üdvösségről, aki még 
nem fogadta be a hitet. Ő minden emberben jelen van, abban is, aki 
a legkisebb és legkiszolgáltatottabb.

Az Eucharisztia – mint szeretetforrás az egyház élete számára – a 
szeretet és a szolidaritás iskolája. Aki Krisztus testével táplálkozik, 
nem maradhat közömbös azokkal szemben, akiknek nincs meg a 
mindennapi kenyerük. Helyezzük szándékainkat Szűz Máriának, 
az eucharisztikus asszonynak szívébe. Kérjük őt, hogy ébressze fel 
bennünk annak örömét, hogy részt vehetünk a szentmisén, különös-
képpen vasárnap, és töltsön el minket örömteli bátorsággal, hogy 
tanúságot tegyünk Krisztus végtelen szeretetéről.                   Ferenc pápa

                                                                                                            

 imbó Ferenc és 
Bimbóné Ádám 

Mónika szentkirályi 
hitoktatóktól érkezett 
a napokban egy meg-
ható levél: „Egy hete 
eltemetett plébáno-
sunk, Puskás Mihály 
atya kívánságát szeretnénk tejesíteni azzal, hogy templomunk 
Szent Mártont ábrázoló színes üvegablakáról küldünk Önöknek 
egy fényképet. Puskás atya már több alkalommal is rendelt Önök-
től általunk az egyházközségnek könyveket. Egy alkalommal meg-
kért minket, hogy számoljunk be a kiadónak arról, hogy itt, az Al-
föld szívében is nagy tisztelői vagyunk Szent Márton püspöknek. 
Ennek bizonyítékaként fogadják szeretettel ezt a képet, és kérjük 
Önöket, mondjanak el egy fohászt elhunyt plébánosunkért.”                                                                                                            

Erdő Péter bíborost a Keleti Egyházak Kong-
regációjának tagjává nevezték ki június 5-én. 
Jelen kinevezéssel Erdő Péter bíboros az Apos-
toli Szentszék hét dikasztériumának tagja.

Június 12-én, az ünnepi vecsernyét követően
beiktatták tisztségébe a Ferenc pápa által meg-
alapított görögkatolikus Hajdúdorogi Metro-
pólia vezetőjét, Kocsis Fülöp érsek-metropo-
litát. Másnap, 13-án Orosz Atanáz püspök 
exarcha megyéspüspökké történő beiktatásá-
ra került sor Miskolcon, valamint a nyíregy-
házi belvárosi görögkatolikus templomban 
beiktatták a Nyíregyházi Egyházmegye első 
kormányzójává.

A békéről és a népek közötti szolidaritásról 
beszélt Ferenc pápa Vlagyimir Putyin orosz 
elnökkel folytatott találkozóján június 10-én, 
szerdán a Vatikánban. Az ötven perces meg-
beszélésen a katolikus egyházfő arra kérte 
Putyin elnököt, hogy tegyen meg minden 
erőfeszítést a béke érdekében Ukrajnában.

Ferenc pápa kérésére szállást alakítanak ki a 
hajléktalanok befogadására a Szent Péter tér 
közelében – jelentette be Konrad Krajewski ér-
sek, pápai főalamizsnás. Kezdetben egyszerre 
harminc embernek tudnak majd benne szál-
lást biztosítani. Ez lesz a második menhely a 
Vatikán közvetlen közelében. Az elsőt II. János 
Pál pápa nyitotta a Vatikánt övező városfal 
szomszédságában még 1988-ban, ezt Kalkut-
tai Teréz anya szerzetesnővérei tartják fenn.

Elkészült Ferenc pápa Laudato Sii kezdetű, 
a teremtett világról és a környezetről szóló 
új enciklikája. Az enciklika címe Assisi Szent 
Ferenc Naphimnuszának soraira utal: az „Ál-
dott légy” dicsérő formula a versnek nyolc 
versszakában fordul elő, kifejezi az Istennek 
adott köszönetet és hálát a teremtés ajándé-
kaiért.

Az oldAlt összeállítottA: Kovács József

A híreK forrásA: MAgyAr Kurír
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 CIC 1095. k. 3. pontja kimondja: „A házasság megkötésére kép-
telenek, akik pszichikai természetű okok miatt a házasság lényegi 

kötelezettségeit nem tudják vállalni.”
A kánon e pontja nem a beleegyezés pszichológiai képtelensé-

gét szemléli, hanem a személy olyan fogyatékosságát, amely a be-
leegyezés tárgyát érinti, mert aki nem rendelkezik a beleegyezés 
tárgya felett, nem képes az érvényes beleegyezésére sem. A valódi 
beleegyezés ugyanis feltételezi tárgyának minimális ismeretét és 
végrehajtási képességét.

A pszichés oknak súlyosnak kell lennie ahhoz, hogy képtelenné 
tegyen a terhek vállalására. A képtelenséget viszont meg kell külön-
böztetni a kizárástól, mert amíg a képtelenség esetén az illető nem 
képes vállalni a terheket, addig a kizárás esetén képes lenne rá, de 
valamilyen ok miatt mégsem ad érvényes beleegyezést.

A terhek vállalására való képtelenségnek több oka is lehet. A római 
Rota bíróság ítéleteiben a képtelenség alábbi típusai szoktak előfor-
dulni. I. Képtelenség a gyermekekkel kapcsolatos lényegi kötelezettségek 
teljesítésére. Ilyenek lehetnek: 1. magára a házastársi cselekedetre va-
ló pszichés képtelenség, 2. a házastársi cselekedet emberi módon 
való gyakorlására való képtelenség, 3. abnormális belső kényszer 
a fogamzásgátlásra, abortuszra, gyermekgyilkosságra, megszakí-
tott közösülésre, 4. vérfertőzésre való ellenállhatatlan hajlamú szü-
lő képtelensége a gyermeknevelésre. II. Képtelenség a hűség megtar-
tására például homoszexualitás vagy nimfománia miatt. III. Képtelenség 
a felbonthatatlanság megtartására. IV. Képtelenség a felek javát szolgáló 
teljes életközösség kialakítására. Tehát, ha valaki pszichés okból kép-
telen arra, hogy létrehozza a maga és házastársa szexuális javát a 
normális nemi élet keretei között, vagy aki képtelen létrehozni a 
szexualitáson túlmenően azt az emberi kiteljesedést, amit az egész 
élet közössége jelent, az képtelen a teljes életközösség kialakítására.

Mivel az egyes esetekben nem könnyű bizonyítani, hogy valóban 
képtelenségről van-e szó vagy csak nehézségről, ezért a jogalkotó 
felállított bizonyos kritériumokat, amelyek fennállásának meg kell 
lenni ahhoz, hogy valódi képtelenségről beszélhessünk. A krité-
riumok a következők: 1. a képtelenségnek biztosnak kell lennie; 2. 
súlyosnak kell lennie a szó abszolút értelmében; 3. megelőzőnek kell 
lenni, azaz már léteznie kell a házasságkötés pillanatában is; 4. örö-
kös kell, hogy legyen a képtelenség, tehát nem elég az átmeneti kép-
telenség, kivéve, ha a házasságkötés pillanatában állt fent.

A terhek vállalására való képtelenség címén csak akkor érvényte-
len a házasság, ha a képtelenség már a házasságkötés pillanatában is 
fennállt, és nem csak később alakult ki. A valódi beleegyezés ugyan-
is magába foglalja a vállalást és a teljesíteni tudást is.                Déri Péter

 katekumenátus második része a szent-
ségek felvétele előtti 6-8 hetet jelenti, 

és jellemzően a nagyböjti időre esik. Ezt ne-
vezzük a megtisztulás és a megvilágosodás 
időszakának. Háromféle szertartása van, mely-
ből egy kötelező, egy legalább egyszer elvég-
zendő, egy pedig nagyon ajánlott.

A kiválasztás kötelező szertartásában kije-
lölik azokat a katekumeneket, akik felkészü-
lésük alapján alkalmasak arra, hogy a legkö-
zelebbi húsvétkor a beavatás szentségeiben 
részesüljenek. A szertartásban a jelöltek kérik,
hogy a szentségekhez járulhassanak, a kereszt-
szülők, illetve a kezesek pedig tanúságot tesz-
nek a jelöltek érettségéről. Majd megünneplik
a névválasztást, azt, hogy a katekumen nevet
és védőszentet választ magának. Végül a ke-
resztségre készülők és mindazok a kateku-
menek, akik felnőttkorukban tértek meg, beír-
ják nevüket a Katekumenek anyakönyve „ki-
választás” rovatába.

A katekumenek hitének megvizsgálása (skru-
tínum) olyan szertartás, melyet legalább egy-
szer el kell végezni, de három alkalomra is le-
hetőség van, és mindegyik témája a megfele-
lő evangéliumhoz kapcsolódik: találkozás Jé-
zussal, aki az élő víz (Jn 4,5-42), a világosság 
(Jn 9,1-41), a feltámadás és az élet (Jn 11,1-45). 
A homília után a celebráns felszólítja a hí-
veket: csendben imádkozzanak, hogy a ki-
választottak megértsék a bűn súlyosságát, a 
bűnbánat szellemét, és vágyakozzanak Isten 
gyermekeinek igazi szabadsága után. Ezután 
a hittanulókhoz fordul, és őket is felszólítja, 
hogy tartsanak bűnbánatot: csendben imád-
kozzanak, és külsőleg is fejezzék ki bűnbá-
natukat, akár meghajolva, akár térden állva. 
Végezetül könyörgések vannak a kiválasztot-
takért, illetve imádság a gonosz lélek hatal-
mának megtöréséért.

A harmadik, nagyon ajánlott szertartás a 
bűnbánati liturgia, mely előkészíti a szentsé-
gekben való részesedést. Ennek az önálló 
szertartásnak a menetét a bűnbánat szentsé-
génél tárgyaljuk majd.                             Ipacs Bence
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Június 5-én avatták fel a Szombathely-Pannonhalma kö-
zötti Szent Márton Kerékpáros Zarándokútvonalat. A Vasi 
Múzeumbarát Egylet Természetjáró Szakosztályának tagjai 
teljesítették elsőként az utat. 

Június 7-én délután ünnepi szentmisét tartottak Lete-
nyén, a Szentháromság-templom felszentelésének 250 éves 
évfordulója alkalmából. A nevezetes jubileumra megjelent 
egy a templom történetét bemutató könyv is.

Június 20-án Bihal Zoltán és Böjti Balázs személyében 
két áldozópappal, Takács András személyében pedig egy 
diakónussal gazdagodott egyházmegyénk. Az egyházme-
gye valamennyi részéből érkeztek hívek az ünnepre.

Június 21-én ünnepelte vasmiséjét dr. Sill Aba OFM. Aba 
atya 65 éves papságának legnagyobb részét egyházme-
gyénk szolgálatában végezte. A mise után agapéval várták 
az ünneplő híveket, tisztelőket és munkatársakat.
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Június 14-én megható ünnepségre gyűltek össze a hívők Bögötén, ahol a 
templom nevét viselő, Keresztelő Szent Jánosról készült oltárképet áldotta 
meg Bodorkós Imre plébános. Egy vállalkozó adományaként készült a kép. 

Június 13-án ifjúsági estet szerveztek Szombathelyen, a székesegyházi 
főplébánia udvarán. Közel 30 fiatal vett részt a vidám alkalmon, próbára 
tehették bátorságukat, játszottak és éjszakai szabadtéri mozizás is volt. 

Több mint 300 fiatal vett részt június 9-én, Vasváron, a bérmálkozók-
nak szervezett lelkinapon. Tanúságtételek, a Szentírásról szóló tanítás 
is segítette a fiatalokat hitük elmélyítésében. 

Családi napot és öregdiák találkozót tar-
tottak 2015. május 9-én a Brenner iskolában. 
A szervezési nehézségek ellenére az egykor 
végzett diákok közül 20-an látogatták meg 
egykori iskolájukat. Az egykori diákok me-
séltek magukról, jó volt látni, hogy megáll-
ják a helyüket az életben. Reméljük, a két év 
múlva esedékes, 25 éves fennállás évfordu-
lóján újra találkozhatunk az egykor itt vég-
zettekkel.

Délután a gyerekeké, a szülőké és a taná-
roké volt a főszerep. Először a köszöntők 
hangzottak el, majd a gyerekek részéről meg-
köszöntük a pedagógusaink egész éves mun-
káját. 

Az akadály- és a játékos sportversenyeken 
mindenki megtalálhatta a neki testhezálló 
feladatot. Késő délután elfogyasztottuk a 
közösen főzött vacsorát, majd az eredmény-
hirdetést követően Pásztor Tibor szolgáltat-
ta a zenét.              A Brenner iskola szülői szervezete

július 16–18. (csütörtök–szombat) A Szent Már-
ton-ereklye zarándoklata (Kunszentmárton) • jú-
lius 17–19. (péntek–vasárnap) Házaspárok lel-
kigyakorlata gyermekfelügyelettel (Szombat-
hely, Martineum Felnőttképző Akadémia) • jú-
lius 23–25. (csütörtök–szombat) III. Szombat-
hely–Sümeg Gyalogos Zarándoklat • augusztus 
1. (szombat) 24 órás szentségimádás (Szombat-
hely-Kámon, Krisztus király-templom) • augusz-
tus 2. (vasárnap) A Szent Márton-ereklye zarán-
doklata (Répcelak, Szent István király Plébánia) 
• augusztus 3–7. (hétfő–péntek) Ministráns vi-
lágtalálkozó (Róma) • augusztus 3–9. (hétfő–
vasárnap) 16.30–19 óra Mindennapok lelkigya-
korlata (Szombathely, Martineum Felnőttképző 
Akadémia) 
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Savaria híres szülöttének nevét viselő magyar települések 
küldöttségei vendégeskedtek a vasi megyeszékhelyen jú-
nius 14-én. Európában közel ötszáz település, templom és 
egyházmegye nevében szerepel Szent Márton. A hivatalos 
adatok szerint Magyarországon tizenhét település hordoz-
za a szentéletű egykori tours-i püspök nevét, közülük ti-
zenkettőből érkeztek az eseményre, amelyhez a pannon-
halmiak is csatlakoztak.

 Szent Márton Programiroda által szervezett „Szent 
Márton nevében” program időpontválasztása nem 

véletlen. 1913. június 15-én érkezett Szombathelyre a 
tours-i érsek ajándéka, Szent Márton koponyacsontjának 
egy darabja. Ezt az ereklyét nagy ünnepség keretében vit-
ték el a Szent Márton-templomtól a Székesegyházig, ennek 
emlékére szervezték a mostani rendezvényt. Mások mellett 
a Kunszentmártoni Fúvószenekar zenés, pörgős előadása 
szórakoztatta azokat, akik vasárnap délután kilátogattak a 
Fő térre. A vendégek standjaikon bemutatták helyi jellegze-
tességeiket. Tápiószentmártonból több csoport is érkezett. 
A település Szent Mártonról elnevezett nyugdíjas klubja 
énekes és táncos előadással szórakoztatta a közönséget. 
Majorosi Kata, a Tápiószentmártoni Művelődési Ház mű-
vészeti vezetője érdeklődésünkre elmondta: a település 
már a honfoglalás előtt lakott volt, itt találták meg a szkíta 

aranyszarvast, és nagyon büszkék az itt nevelkedett Kin-
csemre, a magyar csodakancára. 

„Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, köszönjük szépen 
a meghívást a szombathelyieknek, és majd viszont várjuk 
Önöket Szigetszentmártonban, a Csepel-sziget szívében” – 
fogalmazott Ray Rudolf, a Szigetszentmártoni Művelődési 
Ház vezetője.

A házigazda, Szombathely képviseletében Puskás Tiva-
dar polgármester köszöntőjében kiemelte: Szent Márton 
szellemisége összeköti a nevét viselő határokon belüli és 
túli településeket. „Nekünk, szombathelyieknek az a fela-
datunk és felelősségünk, hogy ha meghallja valaki Szom-
bathely nevét, akkor Szent Márton jusson eszébe, és for-
dítva, ha valahol meghallják Szent Márton nevét, akkor 
Szombathely legyen, ami eszébe jut mindenkinek.” 

Schauermann János, a szombathelyi Szent Márton-temp-
lom plébánosa hangsúlyozta: Szent Márton olyan szent 
volt, aki kiment a falvakba, a tanyákra, és hirdette az evan-
géliumot. Szent Márton összeköt Istennel és egymással – 
fogalmazott a plébános. 

Délben a szombathelyi Székesegyházban tartott szentmi-
sén vettek részt a találkozó résztvevői. A rendezvény kere-
tében útnak indultak azok a zarándokok, akik Szent Márton 
útját, azaz a Via Sancti Martinit járják végig, és nyolc nap 
múlva érik el célállomásukat, Muraszombatot.      Molnár Péter
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Rendalapítóink, Pierre Fourier 
(1565–1640) és Alix le Clerc (1576–
1622) Lotaringiában születtek, a 
mai Franciaország keleti részén. 
Nagyon nehéz körülmények között 
éltek egy olyan korban, amely tele 
volt társadalmi, politikai, ideológi-
ai változással, új és felforgató esz-
mékkel. A nők társadalmi helyzete 
teljesen eltért a férfiakétól, jófor-
mán  társadalmon kívülinek számí-
tottak. Rendünk alapítóit egy na-
gyon fontos probléma megoldása 
foglalkoztatta: a gyermekek, legfő-
képp a nem nemesi származású le-
ányok nevelése, oktatása. Meggyő-
ződésük volt, hogy a gyermekek 
oktatása, nevelése a családokra, sőt 
a családokon keresztül az egész tár-
sadalomra hatással lesz.

Pierre Fourier idejében 42 kolostor 
épült Lotaringiában, Franciaország-
ban, Luxemburgban. Halála után, 
a 17–18. században újabbak épül-
tek Franciaországban, Németor-
szágban, Belgiumban. Pozsonyban 
1747-ben, Mária Terézia kérésére 
alapítottak kolostort és iskolát a nő-
vérek. Pécsett 1850-ben nyitotta meg 

kapuit az iskola, a pozsonyi nővérek 
munkája gyümölcseként.

1905-ben francia nővérek érkeztek
Zsámbékra a székesfehérvári püs-
pök hívására, majd Törökbálinton 
telepedtek le 1908-ban. Zalaeger-
szegre 1929-ben, Pehm (Mindszenty) 
József apátplébános kérésére érkez-
tek. A 20. században jelent meg a 
rend Angliában, Brazíliában, Viet-
námban, Kongóban és Hong-Kong-
ban.

Napjainkban a rend összes iskolá-
jában a rendalapítók jelszava hatá-
rozza meg pedagógiánkat, tanítási 
módszereinket, lelkipásztori prog-
ramunkat: „a tanítás, nevelés vál-
toztatja meg a világot”. Brazíliában, 
Vietnámban és Kongóban a nővérek 
igazgatják az iskolákat. Franciaor-
szágban és Magyarországon vilá-
gi igazgatók vezetik a 17 iskolát, a 
rend fenntartása, gyámsága alatt. 
Rendünk szellemiségének megőrzé-
sére alapítványt hoztak létre. A Pier-
re Fourier Alix le Clerc Alapítvány 
célja az intézményigazgatók és az 
iskolavezetés támogatása, hogy foly-
tatni tudják a 400 évvel ezelőtt meg-
kezdett oktatási-nevelési munkát. 

Magyarországon a több évtizedes 
üldöztetés, hallgatás, szétszóratás 
után a nővérek amilyen gyorsan 
csak lehetett, újra egy közösséget al-
kottak, és 1993. augusztus 28-án újra 
megnyitották az iskola kapuit. Azó-
ta két falu, Búcsúszentlászló és Sa-
lomvár iskolája is csatlakozott a za-
laegerszegi Mindszenty iskolához.

Szoros kötelék fűzte még a kom-
munista időszakban is Magyaror-
szágot Franciaországhoz. Nemrég 
két francia nővér csatlakozott a há-
rom magyar nővérhez, akik közül 
ketten már nagyon idősek. Külde-
tésük: testvéri közösségben élni, és 
jelen lenni a rend tagjaként az iskola 
életében. 

Napjainkban a Notre Dame rend 
egy „nagy családdá” bővült, minda-
zokkal, akik a rend szellemiségében 
kívánnak élni. A nagykáptalan ide-
jén megerősítettük küldetésünket: 
legfontosabb feladatunk a fiatalok-
kal való törődés. A mi felelősségünk 
elkísérni őket tanulmányaik alatt, 
támogatni jövőjük építését, segíteni 
őket abban, hogy megtalálják a ben-
nük rejlő kincseket, talentumaikat. 
Ma is ugyanazt valljuk, amit ren-
dalapítónk, Pierre Fourier mondott: 
„Mindenkinek használni, senkinek 
sem ártani”, valamint Alix le Clerc 
szavait: „Isten legyen legfőbb szere-
tetetek.”            Debeaupte Françoise CND
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   Ilyenkor nyáron utazás, kirándulás 
során bizonyára sokan eljutnak vala-
milyen történelmi emlékhelyre is. 
Egy-egy vár múzeummal, várjátékkal 
ma inkább érdekesség, látványosság, 
pedig hajdani sorsfordító csaták, 
hőstettek, diadalok és fájó vereségek 
színhelyei ezek. A kiélezett történel-
mi helyzetekben érezték eleink, a 
hadvezérek, hazájukért mély felelős-
séget érző államférfiak, hogy a bátor-
ság és a kard mellett Isten segítsége
nélkül nem maradhat talpon az or-
szág. Az alábbiakban történelmi sze-
mélyiségek imáiból gyűjtöttünk ösz-
sze néhányat. Néha valóban tőlük 
származnak a himnikus sorok, más-
kor írói fikciók e megfogalmazások, 
mégis hitelesnek érezzük őket, az 
idők során tudatunkban összefonód-
tak a történelmi alakokkal.

 z Egri csillagokból inkább a vár-
kapitány lelkesítő beszédére, 

illetve az esküre emlékeznek az olva-
sók, pedig a regény szép fohászt is tar-
talmaz a feladat nehézségét és nagy-
szerűségét átérző Dobó Istvántól, aki-
nek vezetésével 38 napi harc után si-
került visszaverni az ostromló török 
hadat:

Istenem! Te látod a mi kis romladozó 
várunkat s benne ezt a maroknyi, elszánt 
népet… A te nagy mindenségedben kicsi 
semmiség ez a földi világ. Ó, de minekünk 
ez a mindenségünk! Ha kell a mi életünk, 
vedd el uram, tőlünk! Hulljunk el, mint 
a fűszál a kaszás vágása alatt! Csak 
ez az ország maradjon meg… ez a kis 
Magyarország… 

Mária, Jézus anyja. Magyarország 
védő asszonya! A te képedet hordozzuk 
a zászlóinkon! A te nevedet milliók ajka 
énekli magyarul! Könyörögj érettünk! 

Szent István király! Nézz alá az égből! 
Nézd pusztuló országodat, veszendő 
nemzetedet! Nézd Egert, ahol még állnak 
a te templomod falai, és ahol még a te 
nyelveden, a te vallásodon dicséri a nép 

a Mindenhatót. Mozdulj meg mennyei 
sátorodban, Szent István király; ó, borulj 
az Isten lába elé! Isten, Isten! Legyen a 
szíved a miénk! 

Esterházy Pál magyar gróf és biro-
dalmi herceg, Magyarország nádora 
volt, költő és zeneszerző. Tevékenyen 
részt vett a török elleni harcokban, kü-
lönösen az 1663–64-es török háború-
ban, majd a török kiűzésénél. Tőle ma-
radtak ránk e sorok:

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges 
Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentsé-
ges Szűz Mária, emlékezzél meg öröksé-
gedről, melyet hű szolgád, első királyunk
és apostolunk, Szent István neked fölaján-
lott és végrendeletében neked hagyott. Te-
kints kegyes arccal országodra, és dicső
érdemeid által légy szószólónk és közben-
járónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. 

Elgondolkodtató, hogy Rákóczi fe-
jedelem imájának sorai ma is mennyire 
frissnek, aktuálisnak tűnnek:

Ima az ország keresztény megúju-
lásáért:

A Te kezedben van szívünk, Uram, 
Gyújtsd fel a lomhákat, 
Vezesd vissza az eltévelyedetteket, 
Világítsd meg a vakokat, 
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat, 
Bátorítsd meg a habozókat, 
Tanítsd meg a tudatlanokat, 
Gyarapítsd bennünk a hitet. 
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, 
S újra és újra kérlek, 
Add, hogy szereteted gyarapodjék, 
Hogy ez az isteni láng 
Eméssze föl viszálykodásainkat! 

Az 1849-es kápolnai csata a szabad-
ságharc egyetlen kétnapos ütközete 
volt. Kimenetelén vitatkoztak, legin-
kább „döntetlennek” tekinthető. Az ele-
sett hősök előtt tisztelegve a romanti-
kára jellemző nyelvi szépséggel és bo-
nyolultsággal így imádkozott Kossuth 
Lajos február 27-én:

Felséges Úr! Árpád fiainak Istene! 
Tekints reánk csillagokkal övezett trónu-
sodról, és hallgasd meg könyörgő szolgá-
dat, kinek ajkáról milliók imája száll 
eged tündöklő kárpitja felé, hogy áldja 
és magasztalja a Te mindenhatóságod 
erejét! (…) Mint szabad hazának szabad 
fia térdelek ez újabb temetőn, honfiaim, 
testvéreim roncsolt tetemein. Ilyen áldo-
zatok árán szentté válik e hazának földje, 
ha bűnös volt is, óh Istenem! – Mert e 
vérrel megszentelt földön rabnépnek élni 
nem szabad! Atyám! ősatyáinknak védel-
mező Istene! milliók felett hatalmas Úr!
ég, föld s tengereknek mindenható Istene! 
Dicsőség nő e porladó csontokból, és nem-
zetem homlokán fog ragyogni. Szenteld 
meg e porokat kegyelmeddel, hogy e szent
ügyért elhullt bajnokok áldással nyugod-
janak szent hamvaikban. Ámen.

A későbbi évtizedekben mintha 
megfogyatkoznának, elmaradnának az
ország sorsáért aggódó, történelmi 
személyiségek által megfogalmazott 
imák. Ha igazán szép fohászt szeret-
nénk olvasni, keressük meg kortárs
írónk, Jókai Anna Ima Magyarorszá-
gért című versét.                 Szauer Ágoston
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Sárvár városa, a róla elnevezett esperesi kerület észak-
déli kiterjedését tekintve nagyjából középütt helyezke-
dik el, így a javarészt a Rába és a Répce közé, illetve 
mentére eső falvaknak közigazgatási, közlekedési köz-
pontja is egyben. Római kori őrhely mivolta és a biro-
dalmi útvonalak közelsége folytán a kereszténység ko-
rán megjelenhetett a vidéken. A magyar államalapítás 
után királyi birtok, és a győri egyházmegye területén a 
vasvári főesperesség egyik települése lett. 

 Szombathelyi Egyházmegye megszervezése idején 
(1777) a már különálló sárvári főesperesség az azonos 

nevű sárvári, illetve a kemenesaljai esperesi kerületeket 
foglalta magába. Az előbbi területét ekkor 11 plébánia al-
kotta, úgymint: Csénye, Felső-Paty (ma: Rábapaty), Ikervár, 
Nagy-Ölbő (ma: Ölbő), Nick, Pecöl, Rába-Kovácsi /régi 
nevén: Egyházszeg/ (ma: Meggyeskovácsi), Rum, Sárvár, 
(Répce-)Szent-György és Vámos-Család.

Kiterjedése egészen az 1927-es szombathelyi egyházme-
gyei zsinat határozatáig nem változott, ekkor (1928. január 
1-jével) csatolták hozzá a jánosházi kerülettől a Rábától 
keletre elhelyezkedő egervölgyi és nyőgéri plébániákat, és 
osztották fel sárvári-felső és sárvári-alsó (=északi és déli) 
kerületekre, de új lelkipásztori állomáshelyek alapításával 
már ezt megelőzően is igyekeztek növelni a pasztoráció ha-
tékonyságát. Az új plébániák és lelkészségek a következők 
voltak: Hegyfalu (1913), Bögöt (1914), majd Jákfa és (Felső-) 
Szeleste (1945), Rábasömjén (1946) és Sárvár-Sári (1949). A 
két kerület újbóli egyesítése 1999-ben történt meg, majd 
már az ezredforduló után csatolták előbb csak Bozzait, 
majd Kenéz és Pecöl községeket is a vépi plébániához, s 
ezzel együtt a jáki esperesi kerülethez, valamint néhány 
éve került át a plébániai központ Répceszentgyörgyről 
Hegyfalura.

A Sárvári Esperesi Kerülethez ma összesen 38 önálló és 
csatolt település tartozik, melyek lelkipásztori szolgálatát 
nyolc egyházmegyés pap végzi. 

Sárvár a reformáció idején központi helynek számított, 
s bár ez a szerepe később csökkent, ma is van lutheránus 
gyülekezete, mint ahogy Répcelak-Csánig és Uraiújfalu is
önálló egyházközségekkel bírnak. A sárvári református kö-
zösség tagjai mintegy 50 településen élnek ún. szórványban, 
a korábban önálló vármelléki részen pedig zsidó hitközség 
is létezett.   

A leghosszabb ideig (1865–1950) működő szerzetesi közös-
ség a kerületben az Irgalmas Nővéreké volt, akik Sárváron a 
leányoktatásban fejtették ki áldásos tevékenységüket, míg 
az Isteni Megváltó Leányai nővérek ugyanott az óvodában
teljesítettek szolgálatot, Ikerváron pedig a Jó Pásztor Nővé-

rek vezettek leánynevelő 
intézetet. Egyes források 
szerint „fehér atyák” (?) is
voltak Sáriban, mert Tinó-
di Lantos Sebestyént mel-
léjük temették el… A ma
már csak címében fenn-
maradt pecöli apátságot 
pedig eredetére nézve ben-
cés rendinek tartották.

A kerületben nincsen 
számottevő nemzetiségi je-
lenlét, egyedül Egervölgy 
község büszkélkedhet ba-
jor alsóausztriai német 
ősökkel, akiket 1756-ban 
telepítettek a mai falu he-
lyére, erre az eredetre ma azonban már csak a jellegzetes 
német családnevek utalnak. Az 1939-ben Sárvárra jött több, 
mint kétezer lengyel katona leszármazottai ma mindössze 
félszáz fő körül vannak, de számos roma család is él a 
városban és a falvakban.

Műemlékei közül kiemelkedik a román kori alapokra 
épült, gótikus jegyeket is hordozó, gyönyörű középkori 
falfestménnyel bíró szentivánfai (ma: Uraiújfalu része) és 
az ugyancsak gótikus szentélyű ikervári templom, viszont 
legismertebb talán a három falu (Gutaháza, Rábatöttös és
Zsennye) által használt 12. századi eredetű, később bőví-
tett, barokkizált és Dorffmeister István által kifestett Cicel-
le, vagyis Szent Cecília-templom. De említésre méltók még 
a barokk stílusú nicki Szent Anna-templom, és a nemrégi-
ben feltárt 16. századi csánigi Mindenszentek tiszteletére 
szentelt kápolna. A modern stílusú templomok után érdek-
lődők pedig a répcelaki Szent István király-templomot ke-
reshetik fel.

A répceszentgyörgyi kastély volt 1905–1945 között a szom-
bathelyi püspökök nyaralója. Gróf Mikes János érsek, nyu-
galmazott megyéspüspök itt hunyt el 1945. március 28-án. 

A Sótonyban született dr. Szakos Gyula (1916–1992) 
sárvári plébánosból (1974–1979) lett székesfehérvári me-
gyéspüspök (1982–1991).

Sárváron 1996 óta ismét római katolikus általános iskola 
várja a városból és környékéről jövő hívő családok gyer-
mekeit, Vasegerszegen pedig egy évvel korábban nyitotta 
meg kapuit a keresztény szellemű közösség kialakítására 
törekvő Szent Miklós Idősek Otthona és Gondozóháza.

Az esperesi szolgálat édes terhe Orbán István vasvár-
szombathelyi kanonok, sárvári plébános úr vállain nyug-
szik.                                                                                    Inzsöl Richárd
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Az emberek számára fontos, hogy közelebb jussanak Is-
tenhez. Az örömhír, az evangélium ennek az egyik legtö-
kéletesebb eszköze. Isten igéje pedig akkor a leggyümöl-
csözőbb, ha azt olyan embertől halljuk, akinek szívügye, 
hogy az igehirdetés által is vezesse a rábízottakat. Orbán 
István kanonok úrral, a sárvári Szent László Plébánia plé-
bánosával beszélgettem, mint a Sárvári Esperesi Kerület 
esperesével.

Kanonok úr Herényben született, itt is nevelkedett egy 
közismerten jó, vallásos közösségben. Milyen emlékei van-
nak a papságra való készülettel kapcsolatban?

1949-ben egy decemberi napon, a hajnali mise ideje alatt 
születtem, hitvalló szüleim hatodik gyermekeként. Általá-
nos iskolába Herénybe, majd Kámonba jártam. A gimnázi-
umot a neves győri Bencés Gimnáziumban végeztem. Kis-
gimnazista koromban egy pannonhalmi kirándulás alkal-
mával az ezeréves első magyar katolikus iskola bazilikájá-
nak homlokzatán a mozaik ragyogásából kiolvastam az Úr 
Jézus utasítását: „Docete!” („Tanítsatok!”) Lelkiismeretem-
ben pedig éreztem ugyanezt az isteni késztetést: a szegény 
katolikus magyar embereket az evangélium örömhírével 
segíthetem, szolgálhatom. Ezt tapasztalhattam kisgyermek-
korom herényi papjainak áldott jó példájából, kiváló kámo-
ni tanítóimtól, a nagyszerű győri bencés atyáktól, tanára-

imtól. A szemináriumot Budapesten végeztem, mind tudós 
professzorok és elöljárók álltak mellettünk. 1973-ban szen-
telt pappá boldogult Fábián Árpád megyéspüspök. Azóta 
mindig igyekeztem az evangélium örömhírét hirdetni, ige-
hirdetésemmel oktatni, és imádságaimmal óvni és védeni a 
rám bízottakat.

Az eltelt több mint negyven évben bizonyára számos pa-
pi tapasztalattal rendelkezik. Meséljen ezekről!

Boldogult elődöm, Holzedl Henrik esperes úr hasonlatát 
idézve mondom: „Ha megszólal a harci kürt, a vén csataló 
hegyezi a fülét és vágtatni kezd.” Az öregedő pap is, ha 
megkondul a harangszó és a csengettyű, akkor felkent ke-
zébe veszi az élet kenyerét, a szentostyás paténán, és az üd-
vösség kelyhét, és kész a nép megáldására. Mindig az evan-
géliumot hirdettem. Nemcsak a gyönyörű templomokban, 
az iskolák krétaporos katedrái mellől, hanem a gyóntató-
szék bizalmas félhomályának órákig tartó lelki vezetésével, 
az otthoni és a kórházi verejtékes betegágyak szorongásai 
közepette, a temetéseknél a halál sötét árnyékában sínylő-
dő gyászolóknak, vagy éppen a boldog családalapításra ké-
szülő jegyespároknak. Egyszóval mindenkinek a hűség és 
a szívjóság evangéliumát hirdettem. Az eltelt negyven év 
alatt nem környezetem hőmérsékletét jelző hőmérőként, ha-
nem az Isten fia által földre hozott égi tűztől fűtött, kör-
nyezetem „hőmérsékletét” megváltoztató hőszabályzóként 
akartam viselkedni.

Húsz éve szolgálja a sárvári Szent László-plébániatemp-
lom híveit. Milyen események tették még emlékezetessé az 
itt eltöltött két évtizedet?

Az idén már a huszonegyedik alkalommal hirdettem meg 
itt Sárváron a legnagyobb örömhírt: „Feltámadt Krisztus!” 
A gondviselés ajándéka ez a húsz esztendő, különösen is 
azért, mert papságom kezdetén a szomszédos hegyháti 
településeken láttam el kápláni szolgálatot. Amikor ideke-
rültem plébánosnak, elhatároztam, hogy I. János Pál pápa 
nyomán elmondhassam: „Arra gondoltam, hogy az Úr ősi
módszerét alkalmazza rajtam: bizonyos dolgokat nem bronz-
ba vagy márványba foglal, hanem a porba írja, mert ha így 
is megmarad az írás, az csakis és teljes egészben Isten érde-
me lehet.” Én vagyok a por, a papi méltóság. Sárvár pedig 
azok a szép dolgok, amelyekre Isten méltónak tartott, hogy 
belém írja. Ha megszületik egy kis jó, akkor az az Úr Jézus 
kegyelmének köszönhetően születik meg. Plébánosságom 
első évében, a magyar oktatás ezredik évében újra létre-
hoztuk Sárváron a katolikus iskolát. Felélesztettük a sár-
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váriakban a Prágai Kisjézus kultuszát. A nagy jubileum és 
millennium évében, 2000-ben elővettük a félredobott Kisjé-
zus-szobrot, és március 25-én először imádságot tartottunk
a „boldogabb családokért”. Azóta minden hónap 25-én a 
katolikus iskola valamelyik osztálya vezetésével közösen 
imádkozunk. Kevés erőmet, ami van, mind a hívek rendel-
kezésére bocsátom. Boldogtalan az a pap, aki nem szereti a 
híveket. Ezt vallom én is. Pappá szentelésem negyvenéves 
évfordulóját is a rokonaim, barátaim mellett a sárvári hí-
vekkel együtt ünnepeltem, 2013. június 14-én. Erre az alka-
lomra szentkép készült, aminek elején egy vízszintesen osz-
tott címerpajzs látható. Alul egy eke, felül egy kéve búza. 
Szülőfalum, Herény pecsétje nyomán a zsoltáros igazságát 
hirdeti: „Akik könnyek közt vetnek, ujjongva aratnak.”

Milyen a sárváriak hitélete? Mennyire befolyásolja a hi-
téletet a turizmus?

Az itteni hitélet átlagosnak mondható. A keresztény hitet 
gyakorlók minden csoportja megtalálható. A turisták közül 
kezdetben a németek jöttek nagyobb számban, ők jöttek a 
szentmisére is. Ma már inkább a csehek jönnek. Volt, hogy 
egyszer egy testvérvárosi kapcsolat révén egy csoport jött, 
és az első padsorokat megtöltötték. Az idelátogató turisták 
nagy része viszont nem jön el szentmisére, sajnos.

A Sárvári Esperesi Kerületről kérdezném még. Egykor 
ebben a kerületben kezdett lelkipásztorként, most pedig a 
vezetője. Mit lehet tudni a kerületről, mi változott az eltelt 
több mint negyven év alatt?

Először is az, hogy két kerületből állt a sárvári főesperes-
ség. Sárvári alsó és sárvári felső kerületből. Másodsorban 
az, hogy akkoriban a két kerületben összesen huszonegy 

pap volt. Ma nyolcan vagyunk. Már csak a Szent László 
Plébánia az, ahol káplán van. A papok összetartóak. Június 
27-én érkezett hozzánk a Szent Márton-ereklye a szentség-
imádás napjára. Erre az alkalomra meghívtam a kerület 
papságát, hogy együtt ünnepeljük az Oltáriszentségben je-
len lévő Úr Jézust, és együtt köszönthessük Szent Márton 
püspököt, akiről annak idején, a szabolcsi zsinaton maga 
Szent László királyunk is megemlékezett. 

A mai világban az emberek szétszórtak, ez a szétszórtság 
megakadályozza az embert, hogy visszanyúljon a gyökere-
ihez, és elgondolkodjon a nagy kérdéseken. Emlékeznünk 
kell a régmúlt időkre, az elődeinkre, hiszen az ő nagyszerű 
példájuk révén, a múltat megismerve, a mára és a jövőre 
vonatkozóan tapasztalatot vonhatunk le. Mindenkitől le-
het tanulni. Öregtől és fiataltól egyaránt. Amit könyvekből 
tanultam, azokból jórészt már sokat elfelejtettem. Viszont 
amit szüleimtől, nevelőimtől, plébánosomtól, aki végigkí-
sérte ifjú életemet az oltárig; egykori és mai hívektől, az 
öregektől és a betegektől, hittanosoktól és a ministránsok-
tól tanultam, azokat nem lehet elfelejteni. Ez a fény életem 
legjobb része, az az erő, ami visszazökkent a helyes, katoli-
kus útra. A kedves olvasókat pedig kérem, imádkozzanak 
velem és értem a 68. zsoltár szavaival: „Ne érje szégyen mi-
attam azokat, akik benned hisznek, Uram!”

Koroknai András




