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Húsvét 2. vasárnapját Szent II. János 

Pál pápa 2000-ben az Isteni Irgal-

masság vasárnapjának nyilvánította. 

Ez az alkalom különösen is megfele-

lő arra, hogy az Irgalmasság Évéről  

elmélkedjünk.

 Szentatya a Misericordiae Vul-
tus (Az Irgalmasság Arca) kez-

detű bullájában sok témát és gondola-
tot tár elénk. Kiválasztottam egyet, a 
zarándokút és a kapu jelképeinek té-
máját, amelyen keresztül mindenki 
megláthatja az Irgalmasság Évének 
célját és felé elindulva meglelheti lel-
kének békéjét, így a szentév meghoz-
hatja számára azokat a gyümölcsöket, 
amiket Ferenc pápa mindenkinek kí-
ván. 

A szentév is egy zarándokút, akár-
csak az élet, ami céltudatosságot és ki-
tartást kíván az embertől. Eléréséhez 
az Isten kegyelme segít hozzá ben-
nünket. Minden zarándokútnak van-
nak kilométerkövei, amelyek mellett 

elhaladva egy útszakaszt hagyunk 
magunk mögött. Ez a lelki életben azt 
jelenti, hogy egyre inkább befogadjuk 
Istent az életünkbe azáltal, hogy gya-
koroljuk magunkat az életszentségre 
való törekvésben és egyre állhatato-
sabban követjük lelkiismeretünk sza-
vát. Jézus adja meg ezeket az útsza-
kaszokat, amikor ezt mondja: „Ne 
mondjatok ítéletet senki fölött, s ak-
kor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítél-
jetek el senkit, s akkor benneteket sem 
ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek 
is megbocsátanak. Adjatok, és akkor 
ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és 
túlcsorduló mértékkel mérnek öletek-
be. Mert amilyen mértékkel ti mértek, 
olyannal mérnek majd nektek is.” (Lk 
6,37-38)  

Ezt kell megfogadnunk és egyre 
jobban gyakorolnunk, hogy valóban 
életté váljék bennünk az Irgalmasság 
Szentévének mottója: „Irgalmasok, 
mint az Atya.” Ez azt jelenti, hogy a 
lelki fejlődés útján haladva egyre in-
kább hasonlóvá válunk Istenhez azál-
tal, hogy igyekszünk az ő kegyelmével 
megközelíteni azt az irgalmasságot, 
amit ő gyakorol velünk kapcsolatban. 
Így egyre inkább megteremjük a bűn-
bánat és az irgalom gyümölcseit, és e 
szentév értékes lesz számunkra. 

A másik jelkép a kapu, ami bár más 
szempontból, de ugyanazt a valósá-
got tárja elénk. Átlépni az irgalmas-
ság kapuján azt jelenti, hogy magam 
mögött hagyom a múltat (azt az em-
bert, aki korábban voltam) és egy cél 
irányába (Isten felé) indulok el telje-
sen új életet kezdve. Aki átlép ezen a 
kapun, az meg akar változni és nyu-
galmat akar találni. A bűnbánat és a 
komoly elhatározás által az ő kegyel-
mének segítségével bekapcsolódik az

Isten életébe, így napról napra új em-
berré válik. Erre szólít fel Szent Pál 
apostol is bennünket: „Vessétek le tehát 
a régi embert, akit a megtévesztő kí-
vánság romlásba dönt. Újuljatok meg 
lélekben és érzületben, s öltsétek ma-
gatokra az új embert, aki az Istenhez 
hasonlóvá alkotott, megigazult és va-
lóban szent teremtmény.” (Ef 4,22-24) 

E két jelkép tartalma meg kell, hogy 
valósuljon bennünk azért, hogy való-
ban Istenhez hasonlóvá tudjunk válni. 
Továbbá azért, hogy átlépve az irgal-
masság kapuján, az Istenhez vezető 
utat megjárva megjelenjen mindnyá-
junkban a rendkívüli szentév mottója, 
és elmondhassák rólunk: ők valóban ir-
galmasok, mint az Atya.       Varju Gábor    

A Szent Márton ládája karitatív akcióban 
résztvevő Zalaco boltok listája

 
Szombathely: Fő tér 16. • Király u. 1. 

• Szűrcsapó u. 23. • Thököly u. 33. 
• Vásárcsarnok • Fő tér 3-5. • Szelestey u. 62.

Zalaegerszeg: Berzsenyi u. 12. 
• Kazinczy tér 9. • Piac tér 6. 

• Széchenyi tér 4-6. • Bíró M. u. 37. 
• Kossuth u. 32. 

• Dél Hercegnője, Kossuth u. 61.
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Vajon mi vezérel egy 36 éves fiatalembert arra, hogy ka-
rácsonykor barátaival vendégül lássa fedél nélkül élő em-
bertársainkat, miért szervez hátrányos helyzetű gyerme-
keknek adománygyűjtést, és vajon miért szeretné azt, 
hogy egy elesett, sclerosis multiplexben szenvedő, ott-
honban élő testvérünknek mindene meglegyen, amire 
csak szüksége van? A következőkben Kovács Adriánt is-
merhetik meg, aki fiatal kora ellenére már jó pár 
adománygyűjtő akciót szervezett, számos helyen végzett 
önkéntes munkát és zászlajára a másokon való segítést 
tűzte ki.

Arra kérnélek először is, hogy mesélj magadról egy ki-
csit. Honnan származol, mit tanultál, mi a foglalkozásod?

Szombathelyen születettem, itt is tanultam. A Puskás Ti-
vadar Szakközépiskolában kezdtem meg középiskolai ta-
nulmányaimat, villanyszerelőnek készültem, de közben át-
iratkoztam a Kereskedelmi Szakközépiskolába és eladó-
ként végeztem. Jelenleg Ausztriában is dolgozom szórólap-
terjesztőként, itthon pedig értékesítő vagyok egy biztosító 
társaságnál. Szüleim vallásosan neveltek. A ferences temp-
lomba jártunk szentmisére, a Székesegyházban voltam el-
sőáldozó. Számomra már kamaszként is fontos volt, hogy 
olyan emberek legyenek mellettem, akikre felnézhetek, 
akiktől tanulhatok. Az iskolaváltásaim oka – merthogy volt 
olyan év, amikor festőnek tanultam – is az volt, hogy szá-
momra sokat jelentett, ki áll előttem a katedrán, mennyi jót 
tanulhatok tőle emberileg. Ha úgy éreztem, nem sok pozi-
tív élményt várhatok, akkor inkább továbbálltam.

Miért kerested a jó példát ebben az időben?
Ezt otthonról hoztam magammal. Azt láttam és tanultam 

otthon, hogy jót tenni jó, magamat is jó embernek éreztem, 
azonban mihelyst valaki ezt az úgynevezett burkot meg 
akarta zavarni, én változtattam, mert nem akartam, hogy 
bárki is engem változtasson meg.

Mi indította el benned, hogy segíts másokon? Milyen jó-
tékonysági akciók fűződnek a nevedhez?

Hiszem, hogy minden ember alapvetően jó. Mindnyájan 
úgy születünk, hogy bennünk van a segíteni akarás, csak 
ez a világ, a rohanás, a munkahelyi versengés kiírtja az em-
berből. Fontos megemlítenem, hogy mindig álltak és állnak 
mellettem olyan barátok, akik nélkül nem valósulhatnának 
meg ezek az akciók. Karácsonykor hajléktalanokat láttunk 
vendégül, vacsorát főztünk nekik. Egy szegény sorsú csalá-
dot is meglátogattunk, ők nyolcan laknak egy lakásban, mi 

pedig Mikulás ünnepséggel csaltunk mosolyt a gyermekek 
és a szülők arcára. Nemrég pedig a bogáti otthonban lakó 
egyik kedves betegnek indítottam el az egyik közösségi ol-
dalon egy adománygyűjtést.

Milyen volt a fogadtatása ezeknek a jótékony megmoz-
dulásoknak?

Természetesen nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. 
A mondás pedig valóban igaz, hogy jobb adni, mint kapni. 
A magam példáját tudom csak megosztani az olvasókkal: 
minél többet adtam, annál többet kaptam vissza a Jóisten-
től. A mindennapi életben tapasztalom azt a kegyelmet, 
amely az Isten szeretete által az életemben van jelen. Édes-
anyám nemrég stroke-ot kapott, de olyan gyorsan felépült, 
hogy maguk az orvosok sem hitték el. A munkám során 
is érzékelem, hogy az Isten velem van: értékesítő lévén 
nagyon nehéz a dolgom, hiszen az emberek jó részének 
kevés spórolt pénze van, de mégis tudom a tőlem elvárt 
megkötött üzletszámokat hozni, mert mindig találkozom 
jobb anyagi helyzetben élőkkel, akik erre is tudnak pénzt 
fordítani, ezáltal nekem is megmarad a munkám és sike-
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reket könyvelhetek el. De a baráti 
kapcsolataim terén is érzem a Jóis-
ten gondoskodását: van olyan bará-
tom, akit csak egy éve ismerek, de 
rendkívül sokat gazdagodtam általa 
lelkileg már ezalatt a rövid idő alatt 
is. Tudom, hogy ez mind-mind Isten 
ajándéka.

Az adománygyűjtések mellett – 
ha jól tudom – számodra az ember-
társak lelki segítése is fontos.

Igen. Azt tapasztaltam, hogyha 
meg tudjuk valósítani, amit Jézus 
mondott, miszerint adjunk ételt 
az éhezőnek, italt a szomjazónak, 
ruházzuk fel a szegényeket, láto-
gassuk meg a betegeket, ha ezeket 
a mindennapokba átültetjük és a 
mindennapjaink részévé válik, ak-
kor sokkal többet teszünk, mintha 
anyagi támogatást nyújtanánk. A visszajelzések is azt mu-
tatják, hogy sokkal fontosabb beszélgetni az elesettel, mint 
kétszáz forintot a kezébe nyomni. Az életben megtett való-
di tettek mutatják meg, hogy kik vagyunk valójában és itt 
mutatkozik meg az is, hogy ki mennyire jó ember. Minden 
vasárnap igyekszem segíteni a szombathelyi kórházban 
Árpád atyának abban, hogy a betegek eljussanak a déle-
lőtti szentmisére. Bemegyek a kórtermekbe, és ha valaki 
szívesen eljönne a misére, elkísérem a kápolnáig. Jó lenne, 
ha többen lennénk, szívesen vennénk, ha más is segítene 
nekünk ebben.

Mit tervezel a jövőben?
A Máltai Szeretetszolgálatnál jártam, és felajánlottam 

önkéntes segítségemet. Azt tervezzük a helyi vezetővel, 
hogy készítünk a szolgálatnak a közösségi portálon egy 
oldalt, így talán még gyorsabban, hatékonyabban tudunk 
dolgozni.

A Kapisztrán Szent János Közösség által szervezett 
Szentlélek szeminárium rendszeres hallgatója is vagy. Mi-
ért tartod, tartottad fontosnak ezeket az alkalmakat?

Minden alkalommal van dicsőítés, Biblián alapuló taní-
tás, közösségépítő beszélgetés, valamint karizmatikus köz-
benjárás a szükséget szenvedőkért, így igyekszünk a többi 
résztvevővel együtt megélni a kérügma, karizma, koinonia 
hármasát, követve az első keresztények példáját. Az a lel-
ki béke és nyugalom, amely utána tölt el, felbecsülhetetlen 
és csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy látogasson el 
ezekre az alkalmakra. Külön férfiaknak is van egy csoport, 
amelynek én is tagja vagyok. Itt bármilyen problémát meg 
tudunk beszélni, legyen az párkapcsolati, családi vagy 
munkahelyi probléma.

A mondás úgy tartja, hogy a jó példa ragadós. A te kör-
nyezetedben is így van ez, vagy kaptál negatív visszajel-
zést is? 

A közvetlen környezetem támogat ebben és az igaz ba-
rátaim is. Azok pedig, akik azt gondolják, hogy megbolon-
dultam, miután esetleg egy bibliai idézetet posztolok a kö-
zösségi oldalamon, higgyék ezt. Hamar túlteszem magam 
azon, ha megszólnak a hitemért, azért, amit én képviselek. 
Járom a saját utamat, és bízom benne, hogy ez a jó út.

A Martinus e havi számának mottója Ferenc pápa gon-
dolata: „Az Irgalmasság Szentévének ünneplése arra tanít, 
hogy nem maradhatunk a múlt rabjai; hogy hinnünk kell: 
a dolgok mehetnek másképp.” Úgy érzem, hogy e mottó a 
Te életedre tökéletesen igaz.

Így van. A dolgokat lehet másképpen csinálni, nem fel-
tétlen úgy, ahogy azt a társadalom, a sok versenyhelyzet 
elvárja tőlünk. A jelenben való segítéssel teljes az életem. 
A múlton nem rágódom, megyek tovább. Megpróbálom 
Jézus útját követni, az irgalom útján járni. Szeretettel kell 
lennünk a másik iránt, mert azt kapjuk vissza, amit adunk. 
Ha jót teszünk, az megmutatkozik majd a saját életünkben, 
észrevesszük a fordulatot, a változást. Szokták kérdezni, 
hogy hány út vezet Istenhez, melyik utat kell választa-
nunk. A válasz pedig egyszerű: annyi út van, ahány ember 
van, mindenkinek a saját maga által kitaposott úton kell 
eljutnia a Jóistenhez. Magunk választjuk meg ezt az utat, 
a kezünkben a döntés. Az Úr előtt pedig mindenkinek ma-
gának kell számot adnia arról, mit tett életében. Én eszerint 
élem a mindennapjaimat: nem csak önmagam miatt élek, 
hanem másokért is – ezt nehéz felismernie a ma emberé-
nek, főleg a felnövekvő fiatal generációnak.               

H. Pezenhófer Brigitta
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 mai ember teljesen általános érvényű érzése, hogy Isten nem 
hagyhatja elveszni az emberiség nagy részét. Ebben az ér-

telemben nagyjából elveszett az az üdvösség miatt érzett aggoda-
lom, amely egy időben jellemző volt az emberre. Véleményem sze-
rint másféleképpen, de mégis tovább él annak az érzékelése, hogy 
szükségünk van kegyelemre és megbocsátásra. Számomra az »idők 
egyik jele« az a tény, hogy Isten irgalmasságának gondolata egyre 
inkább központi jelentőségűvé, uralkodóvá válik…

Nem tartom véletlennek, hogy II. János Pál pápa utolsó, nem sok-
kal halála előtt napvilágot látott könyve Isten irgalmasságáról szól: 
Élete első éveinek tapasztalataitól kezdve láthatta az emberek ke-
gyetlenségét, és megállapítja, hogy az irgalmasság az egyetlen igaz 
és végső, hatékony válasz a gonosz hatalma ellen. Csak ott ér véget 
a kegyetlenség, csak ott ér véget a gonoszság és az erőszak, ahol van 
irgalom.

Ferenc pápa teljes összhangban van ezzel az iránnyal. Lelkipász-
tori gyakorlata éppen abban fejeződik ki, hogy folyamatosan Isten 
irgalmasságáról beszél nekünk. Az irgalmasság az, ami Isten felé 
mozdít el bennünket, míg az igazságosság megrémít minket Isten 
színe előtt. Véleményem szerint ebből kitűnik, hogy az önbizalom 
és az önigazolás patinája mögé rejtve a mai ember mélyen tudatá-
ban van sebeinek és Isten előtt való méltatlanságának. Az irgalmas-
ság iránti várakozásban él. Bizonyára nem véletlen, hogy az irgal-
mas szamaritánus példabeszéde különösen vonzó korunk emberei 
számára. És nem csak azért, mert az a történet erőteljesen hangsú-
lyozza a keresztény létezés társadalmi vetületét, és nem is azért, 
mert a történetben a szamaritánus, a nem vallásos ember a vallás 
képviselőivel szemben úgy jelenik meg, mint aki valóban Istennek 
megfelelő módon cselekszik, miközben a vallás hivatalos képvise-
lői, mondhatnánk, immunissá válnak Istennel szemben… Világos, 
hogy ez tetszik a modern embernek. Számomra azonban ugyano-
lyan fontosnak tűnik, hogy az emberek a lelkük mélyén várják, hogy 
a szamaritánus a segítségükre siessen, föléjük hajoljon, olajat öntsön 
sebeikre, gondoskodjon róluk, biztos helyre vigye őket. Végered-
ményben tudják, hogy szükségük van Isten irgalmára és gyengéd-
ségére. Az elgépiesedett világ keménységében, ahol az érzések már 
nem számítanak semmit, növekszik a várakozás egy olyan megvál-
tó szeretet iránt, amelyet ingyenes ajándékként kapunk.                                                                             

                                                                                    XVI. Benedek emeritus pápa           

Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius
főcelebrálásával mutattak be szentmisét már-
cius 10-én a budapesti Szent István-bazili-
kában, hálaadásként Szentatyánkért, Ferenc 
pápáért megválasztása harmadik évforduló-
ja alkalmából. Jorge Mario Bergoglio, addigi 
Buenos Aires-i érsek 2013. március 13-án lett 
Krisztus 266. helytartója. Ő az első Dél-Ame-
rikából származó és az első jezsuita pápa.

Áder János köztársasági elnök adta át már-
cius 15-én a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, 
valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseit 
a Parlamentben. Erdő Péter bíboros mellett 
Balás Béla és Udvardy György püspökök, va-
lamint Barsi Balázs ferences is elismerésben 
részesültek.

A Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki 
Konferencia tisztségviselőinek megbízatása 
lejárt. A balkáni térségbeli főpásztori testület 
tavaszi rendes ülésén, március 14–16. között 
Szabadkán megválasztották az új tisztségvi-
selőket. A Konferencia elnöke Német László 
SVD nagybecskereki megyéspüspök, alelnö-
ke Djura Džudžar görögkatolikus apostoli 
exarcha, titkára pedig Štefković Mirko lett. A 
tisztségviselők megbízatása öt évre szól.

2016 júliusában kerül sor a magyarországi 
domonkos nővérek választókáptalanjára. Ezt
a káptalant hosszabb előkészület előzi meg, 
melynek részeként március 12–14-én tartot-
tak találkozót a szerzetesnők budakeszi rend-
házukban. A nyitónapon Erdő Péter bíboros 
is a nővérek vendége volt.

Stanisľaw Dziwisz bíboros, krakkói érsek mu-
tatott be szentmisét március 17-én, a Könnye-
ző Szűzanya búcsúján a győri Nagyboldog-
asszony-székesegyházban. Az ünnep alkal-
mából a Győri Egyházmegyének ajándékoz-
ta Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét.

Az oldAlt összeállítottA: Kovács József

A híreK forrásA: MAgyAr Kurír
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 azánkban ma az elsőáldozás ideje ál-
talában a 9–10 éves kor körül van. Az 

Egyházi Törvénykönyv előírása szerint ah-
hoz, hogy a legszentebb Eucharisztiát gyer-
mekeknek ki lehessen szolgáltatni, szüksé-
ges, hogy kellő ismerettel rendelkezzenek és 
gondos felkészítésben részesüljenek, s így ké-
pességük szerint felfogják Krisztus misztériu-
mát, és az Úr testét hittel és áhítattal tudják 
magukhoz venni. Az előkészítésről a szülők-
nek és a plébánosnak kell gondoskodnia, 
ugyanakkor a plébános feladata arra is 
ügyelni, nehogy olyan gyerekek járuljanak 
elsőáldozáshoz, akik nincsenek kellően fel-
készülve. 

Az elsőáldozásban mindenki a lakóhelye 
szerinti plébánián részesülhet, más plébáni-
án a lakóhely szerinti plébános írásos hozzá-
járulásával lehet. 

Mivel a szentáldozáshoz csak a megkeresz-
teltek járulhatnak, az elsőáldozás előtt igazol-
ni kell, hogy a gyermek meg van keresztelve. 
Amennyiben a gyermek nincs megkeresztel-
ve, akkor az elsőáldozás előtt keresztelik meg. 
Ha pedig a gyermeket nem a Katolikus Egy-
házban keresztelték meg, hanem egy olyan 
egyházi közösségben, amelynek keresztsége 
érvényes, akkor a gyermek az elsőáldozási 
szentmisében lévő keresztségi fogadalom 
(hitvallás) megújításával válik a Katolikus 
Egyház tagjává.

Az elsőáldozás előtt a gyermekeknek szent-
gyónást kell végezniük, hacsak nem közvet-
lenül előtte keresztelték meg őket.

Az elsőáldozás liturgiájával kapcsolatban 
nincsenek külön előírások. Általában a szent-
mise homíliája után a gyermekek a húsvéti 
gyertyáról meggyújtott gyertyákkal a kezük-
ben megújítják keresztségi fogadalmukat. Ez 
jelzi az Eucharisztia szoros kapcsolatát a ke-
resztséggel, mint beavató szentséggel. Ha az 
elsőáldozók egységes fehér ruhába vannak 
öltözve, akkor a gyertya mellett a fehér ruha 
is emlékeztet a keresztségre. Az elsőáldozás 
alkalmával, ha a plébános jónak látja, a gyer-
mekek két szín alatt áldozhatnak.    Ipacs Bence

 házasságkötés a megkereszteltek számára nemcsak egy jog-
cselekmény, hanem szentség is, ezért nagyon illő, hogy a 

szentséget szent helyen vegyék fel a felek az előírt szertartás szerint 
és az egyházi közösség részvételével. Ez természetesen nem jelenti 
azt, hogy a házasságot nem lehet máshol megkötni.

A 11. századig a család keretein belül kötötték meg a házasságot a 
menyasszony házában, ahogyan azt a római jogból átvette az egy-
házi szabályozás. Az esküvő után a felek és a család elmentek a 
templomba, ahol részt vettek a szentmisén és kérték a pap áldását. 
A 16. századtól egyes helyeken szokásba jött, hogy a templom elő-
csarnokában kötöttek házasságot és utána mentek be a templomba 
a misére és az áldás kérésére. A 17. századtól pedig általánosan szo-
kássá vált, hogy az egész esküvőt a templomban tartották.

A régi szabályozás ezt a fenti jogot kanonizálta, de a hatályos jog 
nagyobb szabadságot ad a hely megválasztásához és jobban figyel 
az ökumenikus szempontokra is. Ezek szerint a CIC 1118. kánon 
kimondja: 1. § „Katolikusok közötti házasságot vagy katolikus és meg-
keresztelt nem katolikus házasságát a plébániatemplomban kell megköt-
ni, de a helyi ordinárius vagy a plébános engedélyével más templomban 
vagy kápolnában is megköthető. 2. § A házasság más alkalmas helyen való 
megkötésére a helyi ordinárius engedélyt adhat. 3. § Katolikus és meg nem 
keresztelt fél között házasságot templomban vagy más alkalmas helyen is 
lehet kötni.”

Mivel a plébániatemplom a helyi közösség sajátos székhelye, ezért 
ott kell megtartani az esküvőt normál esetben, de ez alól lehet kivé-
tel, hiszen a helyi ordinárius vagy a plébános engedélyével meg le-
het tartani a házasságkötést más templomban vagy kápolnában is. 
A hatályos kódex nem tiltja például, hogy az esketést a szeminárium 
vagy szerzetes intézmény kápolnájában tartsák meg a rektor vagy 
az elöljáró engedélyével. Más alkalmas helyen (pl. magánkápolna, 
magánház) csak a helyi ordinárius engedélyével lehetséges a házas-
ságkötés.

A 2–3. §-ok lehetőséget adnak arra is, hogy a házasságot ne szent 
helyen kössék meg. A szent hely kánonjogi értelemben azt jelenti, 
hogy szentelés vagy áldás révén kizárólagosan csak az istentiszte-
let céljaira van elkülönítve, míg a nem szent helyek nincsenek sem 
megáldva, sem felszentelve, így lehet őket másra is használni, de 
mégis lehetnek szent cselekmények helyszínei.

Ezek szerint egy katolikus és egy meg nem keresztelt között a há-
zasságot meg lehet kötni magánházban külön engedély nélkül is, de 
ha a hely alkalmasságával kapcsolatban merülne fel kétség, akkor a 
helyi ordinárius engedélye szükséges továbbra is.

A hatályos jog nem korlátozza az esketés időpontját, sem a nap-
ját, sem az óráját, de a házasságkötés szertartásrendje tiltja a szent 
három napon való esketést, ami alól a megyéspüspök adhat fel-
mentést.                                                                                                  Déri Péter
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Március 5-én a jánosházi Szent Imre Általános Iskola dol-
gozói nagyböjti lelkinapon vettek részt. Csehimindszentre 
vezetett az útjuk, ahol megismerkedtek Mindszenty József 
életével, szülői házával és az ott berendezett kiállítással.

Számos érdekes előadás, tanúságtétel, beszélgetés színesí-
tette a március 19-én tartott Egyházmegyei Ifjúsági Lelkina-
pot, melynek színhelye a szombathelyi Brenner János Nevelé-
si Központ volt. Bokor Zoltán atya előadása nyitotta a napot.

Március 8-án Molnár Ottó grazi plébános tartott előadást 
Körmenden. A KÉSZ szervezésében megrendezett esemé-
nyen az atya a franciaországi egyházat, annak múltját és a 
mai társadalomban betöltött szerepét mutatta be.

Március 7-én dr. Veres András megyéspüspök megáldot-
ta a felújított Eölbey-házat, amely a Szombathelyi Egyház-
megyei Levéltár otthona is. Egy forráskiadványt is bemu-
tattak az egyházmegye 1950-es évekbeli Mária-tiszteletéről.
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Március 12-én a szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia hívei ha-
ladtak át az Irgalmasság Kapuján, megismerkedtek a Székesegyházzal, 
az Egyházmegyei Könyvtárral és a Szent Márton Látogatóközponttal.

Március 10-én 
Aigner Géza 
répcelaki plébá-
nos tartott elő
adást Lentiben. 
A színes, vetített 
képes előadáson
bemutatta 
egyházmegyénk 
szülöttének és 
védőszentjének, 
Szent Mártonnak
az életét 
és lelkiségét. 

Március 3-án a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár adott otthont a 
Genius Savariensis Szabadegyetem irodalmi estjének. Doma Bence és 
Rozmán Kristóf összeállításában hangzottak el a szerzemények. 

Március 6-án a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola diákjai 
– Szent József ünnepéhez kapcsolódóan – az édesapákért imádkoztak. 
A diákmise végén a tanulók köszöntötték édesapáikat, nagyapáikat.

április 16. (szombat) 9.30 óra Bérmálás (Jen-
nersdorf); 16 óra Bérmálás (Zalaegerszeg, Notre 
Dame Zárdakápolna); 20 óra Rostetter Szilvesz-
ter orgonaművész orgonakoncertje (Szombat-
hely, Szent Márton-templom) • április 17. (va-
sárnap) 10 óra Bérmálás (Torony, Szűz Mária 
neve Plébánia); 15 óra Bérmálás (Szentgotthárd, 
Nagyboldogasszony Plébánia) • április 19. 
(kedd) 18.30 óra Szent Márton Akadémia (Za-
laegerszeg, Mindszenty József Általános Isko-
la, Gimnázium és Kollégium – fizika előadó); 
18 óra KÉSZ Körmenden – Pete Polgár Máté 
(Körmend, Városháza) • április 23. (szombat)  
Egyházmegyei Ministránstalálkozó (Zalaeger-
szeg, Mindszenty József Általános Iskola, Gim-
názium és Kollégium); 15 óra Bérmálás (Söjtör, 
Szent Jakab apostol Plébánia) • április 24. (va-
sárnap) 15 óra Bérmálás (Vashosszúfalu, Szent 
Vendel-templom); 20 óra Sztahura Ágnes or-
gonaművész orgonakoncertje (Szombathely, 
Szent Márton-templom) • április 25. (hétfő) 18 
óra A keresztény Európa mítosza – Hogyan ne 
legyünk keresztények? (Szombathely, SEK C. 
épület – nagyelőadó) • április 30. (szombat) 
Egyházmegyei zarándoklat (Celldömölk) • má-
jus 1. (vasárnap) 15 óra Bérmálás (Teskánd, Ma-
gyarok Nagyasszonya Plébánia) • május 7. 
(szombat) 10 óra Bérmálás (Becsehely, Keresz-
telő Szent János Plébánia); 15 óra Bérmálás 
(Szécsisziget, Szent Kereszt Plébánia) • május 
8. (vasárnap) 10 óra Bérmálás (Körmend, Ár-
pád-házi Szent Erzsébet Plébánia); 15 óra Bér-
málás (Csörötnek, Örök Ige Plébánia) • május 
12. (csütörtök) Elsőáldozók zarándoklata (Vas-
vár) • május 14. (szombat) 10 óra Bérmálás 
(Bánokszentgyörgy, Szent György Plébánia) • 
május 15. (vasárnap) 10 óra Bérmálás (Szom-
bathely, Székesegyház); 20 óra „Cantores Domi-
ni” énekegyüttes és Laborczi Erzsébet koncertje 
(Szombathely, Szent Márton-templom)
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A kaland, a vadregényes táj, a természeti értékek és 

kincsek vonzóak. Sok ember jár emiatt sétálni, túráz-

ni, kirándulni a szabadba. Én is közülük való vagyok. 

Tisztelem és védem a természetet, mely örök igazsá-

gokra tanítja az embert. 

 e nem csak ezek motiválnak, mikor kirándulni 
indulok. A természetben való elmélyülés más, 

mintha a szobában ülnék és bámulnám a fehér falat. Ha 
magányra vágyom, vagy elmélkedni, gondolkodni sze-
retnék, kimegyek a természetbe. Ott találom meg mind-
azt, amivel közelebb érezhetem magam Istenhez.

Hanyatt fekszem a réten, vagy leülök a hársfa alá. 
Éjszaka bámulom az eget, csillagokat pásztázva, s re-
mélem, megtalálom, amit keresek. Keresem a magányt, 
melyet gyűlölve szeretek. Keresem a csendet, melyben 
félelem fog el. De felfedezem Istent, kiben társra lelek. 
„Nem szólok, ő se szól vissza, de tudom, hogy mindig 
ott van.” Mégis megtöri a csendet, s segítő kezet nyújt. 

Olyan, mint egy barát, akivel szavak nélkül megértjük 
egymást. 

Szerencsére lakóhelyem, az Őrség megannyi termé-
szeti kincset őriz a mai napig. Örökzöld fenyőerdők, 
bükkösök, tölgyerdők váltják egymást, köztük patakok, 
csermelyek erednek. A rétek ízeltlábúak tömegét rejtik 
magukban. Lepkék repdesnek virágról virágra, melyek 
az Őrség igazi ékkövei. Az ott élő emberek pedig har-
móniában élnek a természettel. A legszebb táj, amelyet 
el tudok képzelni.

Minél közelebb vagyok a természethez, s minél több 
időt töltök el benne, annál közelebb érzem Istent. Hisz 
Isten a természetbe teremtette az embert, s mindig is oda 
vágyom vissza. A bioszféra mindig változik, főleg az 
emberi beavatkozások miatt, de Isten mindig ott lesz a 
természetben, akármennyire károsítjuk is azt. Bár egyre 
ritkábban tudok a természetbe, ezáltal az Istennel való 
beszélgetésbe belemélyedni, mindig is egy mentsvár 
lesz számomra.                                                  Pongrácz Benedek

„Annak rabja ugyanis mindenki, aki őt legyőzte” – írja 
első Szentatyánk második levelében (2Pét 2,19). Az em-
ber sokszor még a saját gondolkodásának is a rabja lehet. 
Érdekes kérdés, hogy a szabad akaratunk és az Isten ró-
lunk elgondolt terve mennyire fog életünk végén meg-
egyezni? 

 zt a kérdést a Sorsügynökség című film sem fogja 
megválaszolni, de arra hív, hogy folyamatosan újra-

értékeljük az életünket: mit is akarunk, hogyan akarjuk, és 
amit akarunk, az boldoggá tehet-e egyáltalán bennünket? 
Néha elég furcsa hallani idős keresztényektől: „Ezt mérte 
rám az Isten” vagy „Ami meg van írva nekünk, az elől nem 
lehet elfutni” vagy „Ez a mi sorsunk”. Az nem lehet, hogy 
az angyalok minden születendő léleknek forgatókönyvet 
gyártanának le a földi életre, amit sorsnak nevezhetnénk. 
Miért van valakinek jobb élete, a másiknak meg rosszabb? 
Ha Isten jó, akkor hogy oszthat valakinek jobb, valakinek meg 

rosszabb életet? Egyálta-
lán mi alapján döntené el 
vagy sorsolná ki ezt? – kér-
dezhetnénk. 

Ezért sokkal megnyug-
tatóbb, hogy mindenki-
nek egyformán jár a sza-
bad akarat és a kegyelem 
Istentől. Az már más kér-
dés, hogy ezekből mit 
tudunk kihozni keresz-
tény életünkkel. A kísér-
tés mindig ott lesz, ahogy 
a filmben is elhangzik: „Nincsen szabad akarat, csak a sza-
bad akaratnak a látszata…” Lehet, hogy úgy tűnik néha, a 
körülmények játszanak össze ellenünk, ha egy-egy tervünk 
nem sikerül, ám a Tervezővel való barátságunk mindent új-
ra felülírhat.                                                                   Szakál Szilárd
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Kemenesszentmárton alig 200 lelket számláló község 
Vas megyében, a celldömölki járásban. A Kemenesalja 
északkeleti részén, a Cinca-patak mellett fekszik. A falu 
határa ősidők óta lakott hely, ezt bizonyítják azok a 
régészeti leletek, melyek az újkőkorból, valamint a réz- és 
bronzkorból valók. Az innen származó bronz kard-, sarló- 
és baltatöredékek ma a Magyar Nemzeti Múzeumban 
láthatóak. A római idők emléke az a korabeli hadi út, 
amely a falu határában, Kemenessömjén–Vönöck irányába 
vezetett.

 falu honfoglalás kori település, nevét 1325-ben em-
líti oklevél. Ősi templomát Szent Márton püspök 

tiszteletére szentelték fel. A mohácsi vész után a török 
csapatok ide is eljutottak: a falut feldúlták, épületeit lerom-
bolták. A katolikusok által emelt templom a hitújítás korá-
ban az evangélikusoké lett, akik azt állították, hogy az min-
dig az ő tulajdonukban volt. A protestánsoktól 1681-ben 
került vissza a katolikusokhoz. 

A templom a temető mellett állt. Boltívesen építették, 
tornyát kőből rakták és habarccsal erősítették  meg. A hadak 
dúlása és az időjárás viszontagságai miatt sok kár érte. Az 
1733-ban végzett egyházlátogatás alkalmával feljegyezték 
róla: olyan rossz állapotban van, hogy egy erősebb szél ösz-
szedöntheti. Berendezése is hiányos volt, oltárt sem talált 
benne a vizitátor. 

Az épületet többször is restaurálták: 1774-ben, 1894-ben és 
1958-ban. Oltárképén Szent Márton látható, amint köpenyét 
megosztja a koldussal. A falu a templom védőszentjének 
nevét viseli.

Kemenesszentmárton jelenleg a celldömölki Nagyboldog-
asszony Plébánia filiája a Kemenesaljai Esperesi Kerületben.  
A település plébánosa Kirner Zoltán atya.
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Ezúttal a kiscelli kegyhely plébánosával, Kirner Zoltán 
atyával beszélgettünk életéről, céljairól, terveiről, tanulmá-
nyairól, valamint a plébánia életének éves programjáról. 

Úgy tudni, hogy Szent Márton Évében  a celldömölki plé-
bánia az Irgalmasság Évét is komoly és szép lelki prog-
rammal tartja meg. Kérem Zoltán atyát, mutassa be prog-
ramjukat!

Nagyon gazdag évet élünk, mind Szent Márton tekinteté-
ben, mind az Irgalmasság Évével kapcsolatban. Szent Már-
tonról már tavaly elkezdtünk komolyabban gondolkodni, 
főleg a gyerekekkel, a Szent Benedek Katolikus Általános 
Iskolában. A reggeli imák alkalmával átvettük az életével 
kapcsolatos erényeket, és készült egy színdarab is, melyet 
a diákok adtak elő. Az Irgalmasság Évét ünnepélyesen nyi-
tottuk meg december 8-án, az esperesi kerület papjainak je-
lenlétében. A lelkigyakorlatunk is ennek fényében telt, va-
lamint a „24 óra az Úr előtt” is. Virágvasárnap a Ság-hegyre 
indultunk keresztutat járni. Az irgalmasság testi-lelki cse-
lekedeteit is igyekszünk a gyerekekkel tettekre váltani. 
Nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a betegekre és az 
igazán rászorulókra.

A kiscelli kegyhely plébánosaként a zarándokok foga-
dása mellett most a bencés apátsági épület felújítása is 
fontos feladata lett. Úgy tudom, hogy 2015-ben a munká-
latok alatt értékes freskókat is találtak. Hol tart jelenleg 
a felújítás?

A volt bencés kolostor építése a Szűzanya egyik csodá-
ja. Az épületet 2010-ben vette át az egyházmegye a Bencés 
Rendtől, miután a Polgármesteri Hivatal átköltözött az új 
helyére. Azóta az épület üresen állt, és csak reménykedni 
és imádkozni tudtunk, hogy legyen anyagi fedezet a fel-
újításra. Mária segített! A magyar kormány Ágh Péter or-
szággyűlési képviselőnk közbenjárására először 300 millió 
forint támogatást adott, majd ezt megtoldotta újabb 200 
millió forinttal. Ez az összeg úgy néz ki, elegendő lesz ah-
hoz, hogy megvalósuljon egy régi álom, hogy 65 év után 
újra a lelki élet központja legyen az épület itt a városban 
és egész Kemenesalján. Hármas funkciója lesz: itt kap he-
lyet a plébánia a közösségi helyiségeivel, az emeleten lesz 
egy 60 főt befogadó zarándokszállás és egy kis helytörténe-
ti múzeum. A falakon kívül mindent kicserélnek, felújíta-
nak. Mostanáig befejeződött a külső homlokzat felújítása, 
a nyílászárók cseréje, a fűtésszerelés és a teljes földszint 
felújítása. Lesz egy 80–100 főt befogadó konferenciaterem, 
a pincében étkezési lehetőség. A kommunizmus alatt sok 
értékes freskót, festményt meszeltek le, amiknek egy részét 
is rekonstruáljuk és feltárjuk. Szóval óriási munka folyik. 
Ráadásul rövidesen elkezdődik a Szent Benedek Katolikus 
Általános Iskola új épületének építése, melyhez a celldö-
mölki egyházközség az egyházmegye számára odaajándé-
kozta a jelenlegi plébánia épületét és a hozzá tartozó terü-
letet. Rövidesen ki kell költöznünk a jelenlegi plébániáról.

Celldömölk hívő közössége hogyan fogadta ezt az új le-
hetőséget?

A hívek nagy örömmel és felelősséggel fogadták az új lehe-
tőséget. Örömmel, mert egy gyönyörű épületben, sok új le-
hetőséggel lehet építeni, fejleszteni a lelki életet. Felelősség-
gel, mert ezt a hatalmas épületet fenn kell majd tartani, a kegy-
templommal együtt, ami a kis közösségünknek nagy feladat.

Zoltán atya plébániájának területén található Kemenes-
szentmárton. Az egyházmegyei jubileumi évben hogyan 
ünneplik a templom védőszentjét? Van-e esetleg valami-
lyen hagyományos ünneplés?

Kemenesszentmárton a legkisebb közösségünk, itt mind-
össze 50 katolikus van. Nagyon kedves, Árpád-kori alapok-
ra épülő temploma van. A falu többsége evangélikus, a pol-
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gármester pedig unitárius. Itt igazi ökumenikus szellem-
ben élünk. Tavaly például a polgármester úr kérésére – aki 
Erdélyből származik – a templom búcsúján, mise után 
imádságos körmenetet tartottunk a faluban katolikusok 
és evangélikusok, majd együtt fogyasztottuk el a vacsorát. 
Idén júniusban egy sikeres pályázat kapcsán Szent Márton 
napot tartunk, ahová elzarándokolnak a környező falvak-
ból is az emberek. Szent Márton felemelő szeretetét min-
denkinek követni kell!

Sok feladata mellett nemrégiben még új tanulmányokba 
is kezdett.

Régóta bennem volt a vágy, hogy szeretnék többet meg-
tudni az emberekről, viselkedésükről, problémáikról, tes-
ti-lelki betegségeikről. 44 évesen úgy éreztem, hogy most 
van még egy utolsó esély arra, hogy tanuljak még valamit. 
2015 januárjában részt vettem Egerben a lelkipásztori na-
pokon. Itt határoztuk el az egyik erdélyi osztálytársammal, 
hogy beiratkozunk a SOTE Mentálhigiéné Lelkigondozó 
Szakára. Ez egy kétéves képzés, ahol a betegségekre, lelki 
problémákra nemcsak lelki, hanem orvosi, pszichológiai 
szemmel is tekintünk. Sokat segít ez az iskola, hogy jobban 
megismerjem önmagam, megértőbb, beleérzőbb legyek az 
emberek problémái iránt.

Zoltán atya  Erdélyből érkezett egyházmegyénkbe. Erdély-
ország melyik részéről? Már ott szeminarista volt, vagy itt 
végezte a szemináriumi tanulmányait? Úgy tudom, Tóth 
Ferenc atya, aki ikervári plébános volt, sokat tett az erdé-
lyi fiatalokért, és Zoltán atyának is szeretettel viselte 
gondját. Hogyan emlékszik vissza Feri atyára?

A Szatmár megyei Kaplony községben születtem. Fa-
lunk teljesen a magyar határ mellett fekszik. Körülbelül 
3500 ember lakja, természetesen mindenki magyar. Mind a 
mai napig mélyen vallásos falu. A ministránsokat például 
be kell osztani a hétköznapi misékre, nehogy túl sokan le-
gyenek. Mint szinte minden fiú, én is nagyon sokat minist-
ráltam, ennek ellenére nem akartam pap lenni, vagyis job-
ban mondva kicsit nehezen fogadtam el a hívást. Érettségi 
előtt azonban már igent mondtam, és Isten kegyelmében 
bízva elindultam a papság felé. A katonaság után Gyulafe-
hérváron kezdtem el tanulmányaimat. Közben egy vélet-
len folytán – egy barátom által – ismerkedtem meg Tóth 
Ferenc atyával. Már biztosan tudom, hogy ez a találkozás 
egyértelműen Isten akarata volt. Feri atya sokat segített fi-
gyelmes szeretetével, alázatával és nagylelkűségével. Nem 
ő beszélt rá, hogy átjöjjek a Szombathelyi Egyházmegyébe. 
Ez is az Úr akarata volt, amit szép fokozatosan, de teljes 
világossággal értettem meg. Teljesen szabadon, szeretettel 
jöttem át. Mindent rábíztam Istenre. Szabaddá tettem ma-
gam a szolgálatra, bárhová is vezessen a Gondviselés. Feri 
atyával egészen haláláig mély baráti kapcsolatban voltam, 
és igyekeztem visszaadni valamit abból a szeretetből és fi-
gyelmességből, amit az évek folyamán kaptam tőle.

Tanulmányaimat Győrben fejeztem be. 1995-ben szen-
telt pappá dr. Konkoly István püspök úr. Hat évig voltam 
káplán Zalaegerszegen, 10 évig plébános voltam Becsehe-
lyen. Ötödik szolgálati évemet kezdtem meg Celldömölkön. 
Mindegyik helyemen igyekeztem szeretettel és lelkesedés-
sel szolgálni. 

A magyarság nagy ajándékot kapott Istentől azáltal, 
hogy a Boldogságos Szűz Máriát népünk pártfogójaként 
tisztelhetjük már ezer éve. A történelmi Magyarország és 
a jelenlegi országunk területén is számtalan Mária-bú-
csújáró hely található. Az idei egyházmegyei zarándoklat 
– egyházmegyénk területén található búcsújáró helyen –, 
Celldömölkön lesz. Kérjük, mint a kegyhely plébánosa, se-
gítsen néhány gondolattal felkészülni e fontos eseményre. 

Celldömölk a „Kis Máriacell”, ahol már több mint 250 
éve érezhetik az ide látogatók Mária anyai szeretetét. Sok 
imameghallgatás történt itt az évek folyamán. Egyre töb-
ben fedezik fel újra a zarándoklatot és a templomot. Egyik 
erdélyi pap barátom mondta, amikor itt volt egy hétig, 
hogy ebben a templomban olyan nagy csend és béke van. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az egyházmegyei 
zarándoklatra és az év bármelyik napján. Jó lesz találkozni, 
imádkozni, tanúságot tenni hitünkről és szeretetünkről.

              Salamon Viktória                




