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1917 májusában – amikor a Nagy Háború még tartott, 
melyet Európa vezetői a világ újrafelosztásáért vívtak 
– Portugália egy ismeretlen zugában három kisgyerek, 
talán ezekről mit sem tudva, a bárányokat legeltette a 
Cova da Iria völgyében. Szegények voltak, de vidámak 
és imádságosak.

 letük nagy fordulatot vett május 13-án, amikor 
ott, az Iria völgyben egy szép, fehér ruhás Hölgy 

kérésekkel fordult hozzájuk. Gyermeki korukhoz képest 
komoly áldozatokra és imádságra biztatta őket. Már az 
első alkalommal kiderült a gyermekek számára: a Hölgy 
az égből jött.

Hosszú volt azonban az az út, amíg a gyermekek szülei, 
a környék lakói és a helyi egyházi vezetők hihetőnek gon-
dolták a történéseket. A vatikáni vizsgálatok, majd az Egy-
ház döntése alapján mondhatjuk, hogy a fehér ruhás Hölgy 
valóban a Boldogságos Szűz Mária, aki mint a Rózsafüzér 
Királynője mutatkozott be a gyermekek és az egész világ 
előtt. Fatima a XX. századi ember reménységévé vált.

A kegyetlen és embertelen világban volt egy hely, Fati-
ma, ahol a Szent Szűz ismét elmondta, hogy ő a mi égi édes-
anyánk, és hogy ne féljünk, mert Szeplőtelen Szíve végül 

diadalmaskodik. Amint a gyermekeknek is mondta, nekünk
is mondja: „Imádkozzatok, imádkozzatok sokat, és hozzatok áldo-
zatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba jut, mivel nincs, aki 
áldozatot hozzon és imádkozzon értük.” (1917. augusztus 19.) 

A helyet, ahol a jelenés volt, korán megjelölték, mert a 
kis tölgybokorból szinte semmi sem maradt. Később egy 
jelenési kápolnát emeltek, majd lassan kezdett kibontakozni 
a kegyhely. Most egy új jelenési kápolna fogadja a hívőket és 
egy gyönyörű bazilika a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. 
A bazilika előtti tér mintegy 100 ezer ember fogadására al-
kalmas. Nagy ünnep volt, amikor VI. Pál pápa ellátogatott 
ide. E látogatást többször megismételte II. János Pál pápa. 
A szent pápa 1982. május 13-án felajánlotta a világot Szűz 
Mária Szeplőtelen Szívének.

A fatimai üzenet ma már sokak számára ismert az egész 
keresztény világban. A kérdés az, hogy ez az üzenet a XXI. 
század emberének is reménysége lesz-e? Ismerjük csak, 
vagy meg is tesszük, amit a Szent Szűz kér? „Ne bántsátok 
meg Istent, hiszen már annyira megbántották!” Évente milliók 
zarándokolnak a fatimai kegyhelyre. Ezek a milliók mély 
lelki élményekkel, a bűnbánat és az engesztelés szellemének 
megtapasztalásával térnek haza. Nem véletlen, hogy Egy-
házmegyénkben is sok plébánián tartanak fatimai körme-
neteket. Két templomunkat pedig a Fatimai Szent Szűz tisz-
teletére szentelték.

A XXI. századi – nyugati – ember szereti azt tenni, ami 
neki jó és kényelmes. Az áldozatvállalás kifejezés számára 
már csak a XIX. századi történelemben értelmezhető. És 
mégis, amint a húsvéti ünnepekben is átélhettük, Isten nem
engedi legkedvesebb teremtményét elveszni. Folyton kere-
si és szólítja: „…hol vagy?” Isten az ő egyszülött Fiának 
édesanyját mutatja fel nekünk most, a jelenések 100. évfor-
dulóján: a Boldogságos Szűz Máriát, aki Isten Anyja, aki a
Megváltónk Anyja, a bűnösök menedéke, aki a menny-
ország ajtaja, a keresztények segítsége. Nem biztos, hogy 
az idei évfordulón eljuthatunk Fatimába, de itthon részt 
vehetünk a fatimai körmeneteken, imádkozhatjuk a rózsa-
füzért minden nap, és hozhatunk áldozatot a szegény bű-
nösökért.                                                                      Salamon Viktória
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Mindenekelőtt a kinyilatkoztatás szó jelentését kell tisz-

táznunk. A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez, 

amely az ő szeretetéből fakad. Ezt az üzenetet az ember a

hit által fogadja be. A kinyilatkoztatásban Isten önmagát

és üdvözítő akaratát közli. A természetfeletti megisme-

réséhez, a kegyelmi élethez és az üdvösséghez a kinyilat-

koztatás feltétlenül szükséges, azt semmi más nem helyet-

tesítheti. Isten üzenete többféle módon jutott el az embe-

riséghez. Már az ősszülőknek kinyilatkoztatta magát. A 

választott nép a történelem eseményeiből ismerte fel, hogy 

Isten velük van, értük cselekszik, de a próféták is Isten 

üzenetét közvetítették. Jézus Krisztusban pedig Isten tel-

jesen és végérvényesen kinyilatkoztatta önmagát, újabb 

tanítást már nem ad az emberiségnek. Jézus az ő tanítását 

az apostolokra épített Egyházra bízta megőrzésre és to-

vábbadásra. Az így kinyilatkoztatott igazságokat hittel el 

kell fogadnunk. 

 ár a nyilvános kinyilatkoztatás Jézus Krisztussal, 
illetve az apostolok tanúskodásával teljes lett és 

lezárult, Isten megteheti, hogy egyes személyeket, ritkábban
közösségeket magán-kinyilatkoztatással figyelmeztet vagy 
erősít, buzdít a hitben. Ezek a magán-kinyilatkoztatások a 
Krisztusban teljessé vált kinyilatkoztatáshoz képest semmi 
újdonságot nem tartalmaznak, hanem inkább valamelyik 
hitigazság fontosságára irányítják az Egyház figyelmét. Ezen 
kívül adhatnak indíttatást az Egyház életének irányítására. 
Az idők változásai és az új helyzetek követelhetnek új 
kezdeményezést. Így például magán-kinyilatkoztatás indí-
totta el több egyházi ünnep bevezetését (Úrnapja, Jézus 
Szíve főünnepe, az Isteni Irgalmasság ünnepe), más ese-
tekben szerzetesrendek alapítását, nagy zarándok- és kegy-
helyek kialakulását. Az idén a 100 éve Fatimában, Szűz 
Márián keresztül három pásztorgyermeknek adott üze-
netekre figyelünk, amelyek a bűnbánat szükségességére, 
valamint az imádság és az áldozathozatal fontosságára 
vonatkoznak. A magán-kinyilatkoztatások tartalmát nem 
vagyunk kötelesek azzal a hittel elfogadni, mint a Jézus 
Krisztusban kapott teljes kinyilatkoztatást. A történelem 
azonban azt mutatja, hogy minél többen nyitottak ezekre 
az üzenetekre, annál elmélyültebbé válik a lelki élet az 
Egyházban.

Szűz Mária, mint az Egyház Anyja, Isten megbízásából 
intézte kéréseit a fatimai gyermekekhez, a két boldoggá 
avatott testvérhez: Marto Ferenchez és Jácintához, valamint 
unokatestvérükhöz, Lúciához. Ők pedig hűségesen tovább-
adták ezeket a kéréseket és hősiesen teljesítették is azokat. A 
kérések sorában az első: „Tartsatok bűnbánatot, ne bántsátok 

meg többé Istent, akit már olyan sokan megbántottak!” Valójában 
az ember a bűnnel leginkább saját magát bántja. A bűnbá-
nat gyakorlásával viszont a gyógyulás útjára lép, helyet 
készít lelkében Istennek. A gyakori lelkiismeret-vizsgálat, 
a rendszeres és alapos szentgyónás által ennek a fatimai 
kérésnek teszünk eleget. A Szent Szűz már az első jelenés 
alkalmával a látnokok lelkére kötötte: ,,Imádkozzátok minden 

nap a rózsafüzért!” Nagyon feltűnő, hogy Mária mind a hat 
jelenése során kérte a rózsafüzér napi imádkozását, majd 
hozzáfűzte: ,,Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok 

áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel 

nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük.” Végül pedig 
a Jézus Szíve-tisztelet kilenc elsőpénteki szentáldozásához 
hasonlóan Mária Fatimában öt elsőszombati szentáldozást 
kért: „Megígérem mindazoknak, akik öt hónapon keresztül min-

dig az első szombaton meggyónnak és szentáldozáshoz járulnak, 

egy rózsafüzért imádkoznak és 15 percen át a rózsafüzér 15 tit-

kának átelmélkedésével elidőznek nálam azzal a szándékkal, hogy 

azáltal engeszteljenek, támogatni fogom haláluk órájában minden 

kegyelemmel, ami e lelkek üdvösségéhez szükséges.” Szent II. Já-
nos Pál pápa húszra egészítette ki a rózsafüzér titkainak szá-
mát, tehát ezt a kérést értelemszerűen a húsz titokról való 
elmélkedéssel teljesíthetjük. Akik pedig elsőpéntekenként 
végzik a Jézus Szíve nagykilencedet, összekapcsolhatják 
azt az öt elsőszombati szentáldozással. Mária kéréseinek 
mi is könnyen eleget tehetünk. A végeredmény pedig az 
evangéliumi útra való visszatalálás lesz.               Huszár Balázs
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Dr. Perger Gyula atyát 2001-ben szentelték pappá, 2003-
tól az Egyházmegyei Kollégium prefektusa és igazgatóhe-
lyettese, emellett kisegítő lelkész volt Oladon, Kámonban. 
2006-tól szentkirályi, illetve táplánszentkereszti plébános, 
majd a doktori cím megszerzését követően 2008-tól Rómá-
ban folytatta tanulmányait, ahol művészettörténész és egy-
háztörténész diplomát, valamint egyháztörténeti szaklicen-
ciátust is szerzett. 2011-ben tért haza, azóta a Szombathely 
melletti toronyi plébánia lelkipásztora, azaz Torony, Bucsu, 
Dozmat és Sé községek plébánosa, emellett pedig számos 
feladatot is ellát az Egyházmegyében.

Ha jól tudom, akkor gyermekkorában azt mondta, hogy 
kertész, traktoros vagy lelkipásztor lesz. Hogyan szólítot-
ta meg a Jóisten?

Szent II. János Pál fogalmazta meg nagyon kifejezően a 
papi hivatás lényegét, amelyről így vallott: Ajándék és Ti-
tok. A papságra mindig az Isten hív meg, Ő választ ki, de a 
beleegyezést nekem kell megadnom. Gyerekkoromban, ha 
kérdezték, mi leszel, ha nagy leszel, akkor valóban mindig 
azt mondtam, kertész, pap vagy traktoros. A kertészkedés 
hobbi szinten az életem része, hiszen aki körbenéz a plébá-
nián, láthatja, hogy 163 cserepes növény vesz körül bent, 
kint pedig rendezett kert növényekkel, virágokkal. A pap-
sággal kapcsolatban fontos megemlítenem, hogy Gyön-
gyösfaluban nőttem fel egy négygyermekes, keresztény, 
vallásos családban, a rokonságban két apáca és egy pap 
is volt. Már kisgyermek korom óta ministráltam. Amikor 

Győrbe, a bencésekhez kerültem gimnáziumba, már akkor
foglalkoztatott a papság gondolata. A gimnázium után 
minden korábbi tervemmel ellentétben jelentkeztem a Ta-
nárképző Főiskolára, történelem-magyar szakra, el is kezd-
tem a tanulmányi évet, de Jónás prófétához hasonlóan úgy 
éreztem, hogy menekülök az Úristen által nekem szánt fel-
adat elől. Egy hétvégén meglátogattam a győri Könnyező 
Szűzanya kegyképét, ahová kisdiákként is sokat jártam 
imádkozni. Ott és akkor világosan éreztem, ha az életben 
én boldog ember akarok lenni, akkor papnak kell lennem.

Mi volt a célja a római Pápai Gergely Egyetemen elvég-
zett képzésnek, mennyire tudja hasznosítani a megszerzett 
ismereteket?

A történelemtudományban és a történelem segédtudo-
mányaiban, valamint a könyvtár- és levéltárismeretben, mű-
vészettörténetben való mélyebb jártasságot segítette elő a 
római tanulmányút. Sokrétű volt a képzés a kódexelmélet-
től, a kódexek tanulmányozásától a címer-, pecsét- és okle-
véltanon keresztül, egészen az államelméletek ismeretéig 
minden beletartozott a képzésünkbe, de tanulmányoztuk 
egy szentté vagy boldoggá avatási eljárás ügymenetét is. A
szépre és a művészeti értékekre mindig fogékony voltam, 
ezért volt különösen is nagy ajándék egy Vatikáni Múze-
umban megtartott „tanóra” vagy azok a művészeti kiállítá-
sok, amelyeket ebben az időszakban rendeztek meg Rómá-
ban. Hasznosítani és tovább gyarapítani az ismereteimet
az Egyházmegye keretein belül is tudtam, hiszen a toronyi

plébánia területén két Árpád-kori templom is van, 
amelynek felújítását az előző években elvégez-
tük, két másik templomunknál úgyszintén, ahol 
inkább a neobarokk és a neogót stílus érvényesül. 
Paptársaim is megtisztelnek bizalmukkal, s egy-
egy templom felújításnál kikérik a véleményemet, 
meglátásaimat. A Savaria Múzeum igazgatójával, 
munkatársaival is együttműködő kapcsolatot ápo-
lunk.

Melyek azok a nem mindennapi események, 
amelynek részesei lehetett Rómában?

Felejthetetlenek a XVI. Benedek pápával történt 
személyes találkozások. Életre szóló élményt jelent, 
hogy részt vehettem II. János Pál boldoggá avatási 
szertartásán, majd pappá szentelésem 10. évfordu-
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lóján a sírja fölé emelt oltárnál misézhettem. Minden esz-
tendőben, nagyböjtben a Sixtus-i Kápolnában vesperáson, 
esti imádságon vehettem részt. Egészen más a hangulata 
a kápolnának, amikor rendeltetésének megfelelően imád-
ságra használják, s nemcsak egy „turisztikai látványosság”. 
Nagy ajándékként éltem meg, hogy több ismerősöm meg-
látogatott Rómában, de különösen is emlékezetes a táp-
lánszentkereszti fiatalok látogatása, akik egy audiencia al-
kalmával a Szentatyának fúvós hangszereiken játszhattak 
nagy sikert aratva a Szentatya és közel 7000 zarándok jelen-
létében. Minden esztendőben május hónapban a Vatikáni 
Kertben található Lourdes-i barlangnál a Szentatya zárja le 
a Szűzanyának szentelt hónapot, ezeken a szertartásokon, 
esti fáklyás körmeneten mind a három évben részt vettem.

Közben újabb feladatot kapott február elsejétől, hiszen 
az Egyházmegyei Látogató- és Gyűjteményközpont igaz-
gatója lett. Mit kell tudnunk erről az intézményről? 

Császár István kormányzó úr alapította meg a látogató-
központot, amelyet Szombathely első püspökéről Szily Já-
nosról neveztünk el. A látogatóközpont három, korábban 
önállóan működő intézményt egyesít magában: az Egyház-
megyei Könyvtárt, Levéltárt és a Kincstárt.

Életében fontos szerepet kap a mai napig Magyarország 
utolsó hercegprímásának, Mindszenty József bíborosnak 
az élete. Ebben a témában írta doktori disszertációját, il-
letve rendszeresen tart előadásokat is. Milyen fontos kuta-
tási információkat talált?

Általában mindegyik egyházmegyénkben – régen is, ma 
is – egyedi és alkalomszerű, helyi jellegű volt egy-egy új 
templom építése, a plébánia-alapítás, az állandó papi je-
lenlét megszervezése. Mindszenty zalaegerszegi plébános-
ként, s egyben püspöki biztosként nem csupán egyetlen 
településsel foglalkozott, hanem egy összefüggő területet 
vett vizsgálat alá, a Szombathelyi Egyházmegye zalai te-
rületeit, és globálisan tekintette végig azt, valamint annak 
és lakosainak egyházi helyzetét. Így valósulhatott meg az 
egész terület regionális fejlesztési terve.

Mindszenty munkásságának újszerűségét mutatja, hogy 
ő személyesen tanulmányozta – ott helyben – a magyar ka-
tolikus hívőtársadalom legszegényebb, legelesettebb, leg-
több segítségre szoruló tekintélyes lélekszámú rétegét, te-
hát hiteles, személyes ismeretei, tapasztalatai, megrendítő 
élményei voltak az ő sorsukról. 

Újszerű vonás bontakozik ki a sok száz levél száraz szö-
vegeiből, amelyet a doktoriban felhasználtam: Mindszenty 
papi szívének tevékeny, a „jó pásztor” odaadó, küzdő, s ha 
kell, szigorú szeretete. Ez nyilvánult meg tevékenységében: 
legyen e nép körében is pap, lelki vezető, vagy legalább le-
gyen minél közelebb hozzájuk a lelkipásztor, akihez atya-
ként fordulhatnak. Továbbá egy érdekes, eddig ismeretlen 
jellemvonás: a levéltárban fellelhető iratokban számos jel 

mutat arra, hogy milyen nagy együttérzéssel és segítőkész-
séggel gondolt mindig a nagyszámú, messze fekvő filiafal-
vakat télen-nyáron felkeresni köteles lelkipásztorokra is. 
Missziós terület volt ez a zalai vidék. Mindszenty ezt a 
problémát tisztán látta, munkájának eredményeként 14 új 
lelkészség jött létre.

Bárki, aki Gyula atya nevét hallja Egyházmegyénkben, 
biztosan egyszerre a fatimai imaalkalmakra is asszoci-
ál. Hogyan fogalmazódott meg Önben az a szándék, hogy 
minden hónap 13-án szentmisét mutat be, valamint szent-
ségimádás, körmenet keretében imádkozik a hívekkel Ma-
gyarország lelki megújulásáért, bűneink bocsánatáért?  

A Mária-tiszteletet a szülői házból hozom örökségként. 
Ez idáig minden állomáshelyemen felajánlottam a rám bí-
zottakat a Szűzanyának, így tudom „biztos kezekben” a 
híveket és a munkámat. A fatimai körmeneteket 2006-ban 
indítottam el Szentkirályon. Erre az évre a Püspöki Kar 
nemzeti imaévet hirdetett a nándorfehérvári győzelem 550. 
és az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója 
alkalmából, s imádságra hívott a magyar nemzetért, s an-
nak lelki megújulásért. Ehhez a szándékhoz csatlakoztunk 
a fatimai imaórák keretében, s ezt az imaszándékot azóta 
is fontosnak tartom. Az engesztelést jelenleg minden hó-
napban, a nyári hónapokat leszámítva, mert akkor mindig 
Toronyban van, más-más községben tartjuk meg a plébá-
niánk területén. S a Szűzanya volt az, aki összekovácsolta 
ezt a négy községet, hiszen a falvak hívei átjárnak egymás 
templomaiba, együtt imádkoznak, de együtt szerveznek 
egyházközségi bált vagy közös zarándoklatot is. A négy 
falu valóban lelki egységet, közösséget alkot, s ez a Szűza-
nya műve.

Lelkipásztorként mely gondolatokat tartja fontosnak 
személyes életében, illetve mit adna át a Martinus olvasói-
nak, az Önre bízott hívő közösségnek?

Márai Sándorral együtt vallom, hogy „az életnek értelmet 
csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk, 
ember vagy, tehát ember módra az emberek között kell élned!”, s 
azt is egyre inkább megtapasztalom, amit a költő így fogal-
mazott meg, hogy „legnagyobb hivatás itt e földi létben, ember-
nek lenni, s maradni mindig, minden körülményben.” A litur-
giában oly sokszor kimondjuk, hogy az „Úr legyen vele-
tek!”, s a hívő közösség ráfeleli: „És a te lelkeddel!” Papnak 
lenni azt jelenti, hogy az ember újra és újra tanúságtevően 
kimondja az ott lévő közösség felé: veletek az Úr! Erről szól 
minden prédikáció, minden szentségkiszolgáltatás, hogy 
az Úr veletek van. A hívő közösség visszafeleli: veled is az 
Úr van. Ebből a kölcsönösségből és tanúságtételéből élünk. 
Hiszem, hogy ameddig tudom mondani, hogy az „Úr le-
gyen veletek”, mindig lesznek emberek, akik ráfelelik „És a 
te lelkeddel”! Ez a hitem és ez a reményem!

                                                        H. Pezenhófer Brigitta



6    Martinus • 2017. Május        Martinus.hu

„Krisztus feltámadt, alleluja!” A húsvéthétfői evangéliumi sza-
kaszban azoknak a szavaknak a visszhangját hallhatjuk, amelyekkel 
az angyal a sírhoz igyekvő asszonyokhoz fordult: „Siessetek, men-
jetek, és mondjátok meg tanítványaimnak: »Feltámadt a halálból!«” 
(Mt 28,7). Érezzük, hogy nekünk is szól ez a felhívás, hogy „sies-
sünk”, „menjünk”, és hirdessük korunk embereinek, férfiaknak és 
nőknek, ezt az öröm- és reményhírt. Ez a biztos remény híre, mert 
attól kezdve, a harmadik nap hajnala óta, Krisztus megfeszítése és 
feltámadása óta az utolsó szó nem a halálé, hanem az életé! Ez a 
mi bizonyosságunk! Az utolsó szó nem a sír, nem a halál, hanem 
az élet! Ezért ismételjük megannyiszor: „Krisztus feltámadt!” Mert 
őbenne a sír legyőzetett, és megszületett az élet!

Ezen esemény erejében, mely a történelem és a világegyetem igazi 
és voltaképpeni újdonságát jelenti, arra kaptunk meghívást, hogy a 
Lélek szerint élő, új emberekké váljunk, akik az élet értékét hangsú-
lyozzák. Van élet! Ez már a feltámadás megkezdése. A feltámadás 
emberei leszünk, az élet emberei leszünk, ha a világot sújtó bajok 
között – van belőlük ma elég –, ha az Istentől eltávolító világiasság 
közepette képesek vagyunk a szolidaritás tetteire, a befogadás cse-
lekedeteire, ha képesek vagyunk táplálni a békére és a nem károsí-
tott környezetre irányuló egyetemes vágyat. Általános emberi jelek-
ről van szó, de ha a feltámadt Úrba vetett hit hordozza és táplálja 
ezeket, akkor saját képességeinknél sokkal hatékonyabbak lesznek. 
Így van, mert Krisztus él, és Szentlelke által tevékenyen jelen van a 
történelemben: megment nyomorúságainkból, elér minden emberi 
szívet, és visszaadja a reményt minden elnyomott és szenvedő em-
bernek.

Szűz Mária, az ő Fia, Jézus halálának és feltámadásának csendes 
tanúja segítsen minket, hogy a feltámadt Krisztus tündöklő jele le-
gyünk a világ viszontagságai közepette, hogy akik megpróbáltatá-
sok és nehézségek között élnek, ne legyenek a pesszimizmus, a ve-
reség és a kétségbeesés áldozatai, hanem találjanak bennünk olyan 
fivérekre és nővérekre, akik támaszt és vigaszt nyújtanak nekik. Se-
gítsen minket édesanyánk, hogy erősen higgyünk Jézus feltámadá-
sában: Jézus feltámadt, itt él köztünk, és ez az üdvösség csodálatos 
misztériuma, mely képes átalakítani szívünket és életünket. Járjon 
közben különösen is az üldözött és elnyomást szenvedő keresztény 
közösségekért, akik arra kaptak meghívást napjainkban a világ sok 
részén, hogy nehezebb körülmények között bátran tegyenek tanú-
ságot hitükről!                                                                                               Ferenc pápa 

A kormány 535 millió forinttal támogatja a 
szentgotthárdi Nagyboldogasszony-plébánia-
templom felújítását. Soltész Miklós államtit-
kár kiemelte: a Szentgotthárdon és környé-
kén élő szlovén kisebbség kulturális és hitéle-
ti tevékenysége erősíti a magyar nemzetet, és 
jótékony hatással van Magyarország és Szlo-
vénia kapcsolatára is. Kissné Köles Erika szlo-
vén nemzetiségi szószóló arról beszélt, a kö-
zösség megmaradásának egyik legfontosabb 
eszköze az anyanyelvű hitélet, ezért a közös-
ségnek is szívügye a szentgotthárdi katolikus 
templom, ahol minden hónapban tartanak 
szlovén nyelvű szentmisét.

A világ több nagyvárosa után Budapesten is
látható lesz Timothy P. Schmalz kanadai mű-
vész – az együttérzés jelképévé vált – Haj-
léktalan Jézust ábrázoló szobra. A Horváth 
Mihály téri Szent József-templom előtt ideig-
lenesen elhelyezett alkotást Erdő Péter bíbo-
ros áldotta meg április 11-én Budapesten.

A Vatikánban tartott április 5-ei audienciáján 
Ferenc pápa apostoli áldásban részesítette 
Mága Zoltánt, megköszönve a hegedűművész  
sok éve tartó, szegényeket segítő karitatív 
munkáját. A zenész a magyarok ajándéka-
ként egy pápai címerrel díszített mesterhe-
gedűt adott át a katolikus egyházfőnek, és 
zenekarával rövid koncertet adott a pápának.

Nagyhétfőn, április 10-én egy újabb, Ferenc 
pápa által inspirált kezdeményezés indult el 
Rómában: egy új mosoda mosási, szárítási és
vasalási lehetőséggel, elsősorban hajléktala-
nok számára. Az új szolgáltatás Róma Traste-
vere negyedének egyik régi kórházában ér-
hető el, amely jelenleg a Béke Népe Központ 
nevet viseli. Hat vadonatúj mosó-, illetve szá-
rítógép várja a rászorulókat, ezek a Whirl-
pool adományai. A vasalók, mosószerek és a 
további szükséges eszközök szintén adomá-
nyok.

Az oldAlt összeállítottA: Kovács József

A híreK forrásA: MAgyAr Kurír
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 hhoz, hogy egy krisztushívő a bűnbá-
nat szentségének üdvös orvosságá-

ban részesüljön, úgy kell felkészülnie, hogy 
elkövetett bűneit elvesse, és a javulás szán-
dékával Istenhez térjen. A gyónáskor meg 
kell gyónnia minden súlyos bűnét, melyről 
gondos lelkiismeret-vizsgálat után tudomá-
sa van, de ajánlatos a bocsánatos bűnök 
meggyónása is. A híveknek joguk van bű-
neiket annál a gyóntatási felhatalmazással 
rendelkező gyóntatónál meggyónni, akinél 
akarják, még akkor is, ha az illető más rítus-
hoz tartozik. 

A rítus kapcsán megjegyezzük, hogy ha-
zánk nagyvárosaiban, de főleg Kelet-Ma-
gyarországon előfordul olykor, hogy római 
katolikus templomban görög katolikus pap 
segíti a helyi lelkipásztort a gyóntatásban. 
Természetesen a görög katolikus pap ugyan-
úgy érvényesen gyóntat, mint a római katoli-
kus, a szertartás rendje is megegyezik.

Minden gyónásnak meghatározója a gyó-
nási titok megtartása. Ezért tilos a gyónta-
tónak a gyónót szóval vagy bármilyen más 
módon, bármi okból, akár csak részben is 
elárulnia. Titoktartásra kötelezettek azok is, 
akik a gyónásból bármiféle módon tudomást 
szereztek a bűnökről, akár csak azért, mert 
kihallatszódott a gyóntatószékből a gyónó és 
a gyóntató beszélgetése. Ha a pap a gyónási 
titkot közvetlenül megsérti, ún. önmagától 
beálló kiközösítésbe esik, vagyis magával 
azzal, hogy megsérti a gyónási titkot, auto-
matikusan tilos lesz számára a további papi 
működés. E kiközösítést egyedül az Apostoli 
Szentszék engedheti el. Ugyancsak egyházi 
büntetéssel büntetendők azok, akik a gyóná-
si titkot bármilyen módon megszegik.

Talán furcsának tűnhet, de előfordulhat, 
hogy valaki tolmács útján végzi el a szent-
gyónását. Erre az egyházjog mindenkinek le-
hetőséget ad, ügyelve a visszaélések és a bot-
rány elkerülésére és természetesen a gyónási 
titok megtartására.                              Ipacs Bence

 éteznek olyan házasságok, amelyek látszólag érvényesek, a va-
lóságban azonban valami miatt érvénytelenek. A biztosan ér-

vénytelen házasság esetében négy lehetőség mutatkozik a megoldá-
sára. 1.) Szemet hunyni a semmisség felett. 2.) Annak engedélyezése, 
hogy a felek, mint testvérek éljenek együtt. 3.) A házasság semmissé-
gének kimondása. 4.) A házasság érvényesítése.

A házasság érvényesítése nagyon fontos lelkipásztori feladat, hi-
szen így érvényes házasság jön létre, ami a családi élet biztonsága 
szempontjából rendkívül szükséges. A megoldás kiválasztásánál 
nagy pasztorális bölcsességre van szükség, mert minden körülményt 
figyelembe kell venni, mint például a gyermekek javát, a botrány el-
kerülését, az eset titkosságát, illetve nyilvánosságát, a felek jóhisze-
műségét, a semmisség orvosolhatóságát, azt, hogy a felek boldogan 
élnek-e vagy sem.

A házasság érvénytelensége feletti „szemet hunyást” illetően meg 
kell jegyezni, hogy erre csak olyan esetekben kerülhet sor, ha mindkét 
fél jóhiszeműen úgy tudja, hogy érvényes a házasságuk és kellemet-
lenséggel járna a figyelmeztetésük, továbbá ha a semmisség titkos és 
nem is áll fenn a veszélye annak, hogy valamikor is kiderül, és végül 
fontos elem még, hogy a házasságot semmissé tevő ok orvosolhatat-
lan legyen. Ha ugyanis orvosolható lenne a semmisség, akkor azt a 
gyökerében való orvoslással érvényessé lehetne tenni.

Az együttélést nem lehet megengedni, esetleg pár kivétel esetében, 
ahol az alábbi feltételeknek teljesülnie kell: 1.) a házasoknak meg kell 
ígérniük, hogy testvérként, a jó Isten segítségével tisztán fognak élni 
a házasságukban, amelynek érvénytelenségével tisztában vannak; 2.) 
a házasság érvénytelensége titkos és nem is áll fenn annak a veszélye, 
hogy valamikor is nyilvánosságra kerüljön; 3.) a házasságot nem le-
het érvényesíteni.

A semmisség kinyilvánítására akkor kell sort keríteni, ha a házas-
ságot nem lehet semmilyen módon sem érvényesíteni és az érvényte-
lensége nyilvánvaló. 

A házasság érvényesítésére akkor van lehetőség, ha ez megoldható, 
akár abban az esetben, ha az egyik fél jóhiszemű, a másik nem, akár 
abban az esetben, ha a semmisség nyilvános vagy titkos.

A fent felsorolt négy megoldás közül az első kettőről nem szól a 
hatályos egyházi törvénykönyv, mert azok lelkipásztori megoldások-
nak tekinthetők, ahogyan azt a neves egyházjogász, Urbano Navarre-
te is említi. Az utolsó kettőt viszont szabályozza a Kódex, mivel azok 
valódi jogi megoldások.                                                                          Déri Péter
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A Április 2-án a szombathelyi KALÁSZ gyermekcsoportja 
húsvétra hangoló bábelőadással lepte meg a szombathelyi 
zárdatemplom hívő közösségét. A délelőtti szentmise után 
adták elő „Vörösbegy” című műsorukat.

Április 6. és 8. között tartották Szombathely város nagy-
böjti lelkigyakorlatát a Székesegyházban. A hívek Fazakas 
Márton OPraem csornai apát lelkigyakorlatos tanításai se-
gítségével készülhettek a húsvét méltó megünneplésére. 

Április 3-án tartotta székfoglaló előadását Takács Gyu-
la biblikus-teológus, csörötneki plébános és Vida Gábor 
biológus a Szent István Tudományos Akadémián. Az ese-
ményre a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen került sor.

Április 7-én, a Hétfájdalmú Szűzanya napján indultak za-
rándoklatra a sárvári Szent László Katolikus Általános Isko-
la első, második és harmadik évfolyamának tanulói nevelőik 
kíséretében a Hegyközségben lévő Kálvária templomhoz.  
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Április 8-án Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót tartottak Szombathe-
lyen. A vidám napot számos előadás tette érdekessé, tanulságossá. 
Szó esett a papságról és a közel-keleti keresztényekről is. 

Április 1-jén színdarabot mutattak be Szombathelyen a ferences temp-
lomban. A pasaréti ferences közösség a kommunizmus ferences már-
tírjainak állított emléket „Ferences triptichon” című darabjával. 

Április 1-jén Mindszenty József bíboros, hercegprímás születésének 
125. évfordulójára emlékeztek szülőfalujában, Csehimindszenten. Dr. 
Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök mutatott be szentmisét. 

május 20. (szombat) 9 óra Keresztény Édes-
anyák Szent Mónika közösségeinek találko-
zója (Szombathely, Székesegyház); 10 óra Bér-
málás (Muraszemenye, Szent Bertalan apostol 
plébániatemplom); 15 óra Bérmálás (Szepetnek, 
Szent Őrangyalok plébániatemplom) • május 
21. (vasárnap) 10 óra Bérmálás (Egyházasrá-
dóc, Szent András apostol plébániatemplom); 
15 óra Bérmálás (Szentgotthárd, Nagyboldogasz-
szony-plébániatemplom) • május 27. (szom-
bat) 24 órás szentségimádás (Szombathely, 
Batthyány-Strattmann László-templom – Ola-
di lakótelep); 10 óra Bérmálás (Győrvár, Ár-
pád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom); 15 
óra Bérmálás (Répcelak, Szent István király 
plébániatemplom) • május 28. (vasárnap) 10 
óra Bérmálás (Csörötnek, Örök Ige plébánia-
templom); 15 óra Bérmálás (Rum, Szent Lász-
ló-plébániatemplom) • június 3. (szombat) 10 
óra Bérmálás (Zalaegerszeg, Jézus Szíve feren-
ces plébániatemplom) • június 4. (vasárnap) 
10 óra Bérmálás (Szombathely, Székesegyház) 
• június 5. (hétfő) 10 óra Bérmálás (Jánosháza, 
Keresztelő Szent János-plébániatemplom); 18 
óra Családi /Had/ Erőforrásaink – Előadás-
sorozat a Martineumban (Szombathely, Mar-
tineum Felnőttképző Akadémia) • június 9. 
(péntek) 13 óra Egyházmegyei Minisztráns-Fo-
cibajnokság általános iskolásoknak (Csesztreg) 
• június 10. (szombat) 15 óra Egyházmegyei 
Minisztráns-Focibajnokság középiskolásoknak 
(Szentpéterfa) • június 11. (vasárnap) 10 óra 
Bérmálás (Csákánydoroszló, Nepomuki Szent 
János-plébániatemplom); 15 óra Bérmálás (Vas-
szécseny, Keresztelő Szent János-templom) • 
június 13. (kedd) 19 óra Szentmise a Jó Pásztor 
kápolnánál (Szentgotthárd-Zsida, Jó Pásztor ká-
polna) • június 14. (szerda) 19 óra Szentmise 
a Székesegyház felszentelésének évfordulóján 
(Szombathely, Székesegyház)
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 árom évtizede volt rá utoljára példa, hogy megyés-
püspök nélkül ünnepeljük Krisztus szenvedését, ha-

lálát és feltámadását a Szombathelyi Egyházmegyében. A
virágvasárnapi és a Szent Háromnapi szertartásokat Császár 
István egyházmegyei kormányzó vezette a Székesegyház-
ban, míg a nagycsütörtöki olajszentelési szentmise főceleb-
ránsa dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök 
volt. A szentmisében a papság megújította szentelési ígére-
teit, majd püspök úr megáldotta a szentségkiszolgáltatások-
nál használt olajokat. A húsvétvasárnapi ünnepi szentmisé-
ben elhangzott Schubert G-dúr miséje és Händel Messiás 
című oratóriumának Halleluja tétele, Lakner-Bognár András 
egyházmegyei zeneigazgató vezényletével.                                                
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Folytatjuk sorozatunkat, amelyben 
Brenner János tiszteletének egyház-
megyei helyszíneit mutatjuk be Ol-
vasóinknak. Keresztülutazunk Szom-
bathelyen, mielőtt ellátogatnánk to-
vábbi vasi és zalai településekre. 

 renner János Szombathelyen 
született, és itt is temették el. A 

szülői ház nem emlékhely, János atya 
sírjához viszont sokan ellátogatnak. A
Szent Kvirin (szalézi)-templomban te-
mették el a vértanú káplánt. A sírnál 
mindig van friss virág és mécses. Ez 
is mutatja: sokan szerették, tisztelték 
Brenner Jánost, és emlékeznek rá 
még ma is. A templomban tablókon 
ismerhetik meg az érdeklődők János 
atya életét, szolgálatát, tiszteletét. Alig 
néhány lépésnyire a templomtól talál-
ható a Brenner János nevét viselő, egy-
házmegyei fenntartásban működő is-
kola. És itt álljunk is meg egy pilla-

natra, ugyanis nemrég, április 5-én 
avatták fel Brenner János atya egész 
alakos szobrát, amely Veres Gábor és 
Koller László szobrászművészek alko-
tása. Mint az avatóünnepségen el-
hangzott: Kajtár Ilona és Kajtár Mária 
kezdeményezték a szobor felállítását, 
amihez jelentős adománnyal járultak
hozzá. Ezt az 1956-os Emlékbizottság 
támogatásával sikerült kiegészíteni, 
így kerülhetett sor a szobor elkészíté-
sére. Az intézmény igazgatója, Eng-
lert Zsolt köszöntőjében kiemelte: bár
Brenner János fiatalon halt meg, még-
is teljes életet élt. A martinus.hu-nak 
adott interjúban reményét fejezte ki,
hogy az alkotásra rátekintve a gyere-
kekben még mélyebben tudatosodik 
János atya életpéldája. Egyben pedig 
ösztönzést jelent számukra és a peda-
gógusoknak is napi feladatuk jobb, ha-
tékonyabb elvégzéséhez. Az ünnepsé-
gen az iskola tanulói felidézték János
atya életét, lelkiségét, alakját: részben
lelki naplója, részben pedig visszaem-
lékezések alapján. „Engedjétek hozzám
a gyermeket, mert övék a Mennyek 
országa!” – idézte Jézus szavait Bren-
ner József nagyprépost. „A kommu-
nisták nem engedték Jánosnak, hogy
a gyerekekkel foglalkozzon, de most 
köré gyűlhetnek. A gyermekek pél-
dát vehetnek János atyáról, mint jó ta-
nulóról és olyan emberről, aki telje-
sítette kötelességét” – mondta a marti-
nus.hu-nak adott interjújában Brenner 
József, aki Englert Zsolt igazgatóval 
együtt leplezte le testvére szobrát. Az 
alkotást Császár István egyházmegyei 
kormányzó áldotta meg.

A Püspöki Palota oldalfalán hama-
rosan egy új emléktáblát avatnak Já-
nos atya tiszteletére. A Brenner János 

Kollégiumban viszont már van is egy: 
a bejáratnál láthatjuk a domborművet. 
A Székesegyházba belépve, a Szent 
Márton-oltár előtt található Brenner 
János portréja, amely Kisléghi Nagy 
Ádám alkotása. A kámoni Krisztus ki-
rály templom előtt Sulyok János fából 
készült szobra látható. A ferences temp-
lomban üvegablakon örökítették meg 
János atya portréját.               Molnár Péter
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A legtöbb vallás azt vallja, hogy a testben egyfajta nem 
anyagi természetű jelenség lakozik (létezik), ez a lélek. A
materialista emberek (tudósok) – elsősorban megfogha-
tatlansága miatt – tagadják létezését, s minden szellemi 
funkciót egyedül az aggyal igyekeznek megmagyarázni. 

 z agy valóban csodálatos szervünk, amely valószí-
nűleg az emberré válás fő szereplője volt, ám 

ugyanakkor felépítése és működése talán a legtöbb „fehér”
területet tartogatja a kutatók számára. A görögök úgy kép-
zelték el a lelket, mint ami a szembogár (pupilla) mögött 
helyezkedik el, s „kore”-nak, azaz leánynak, babának (te-
hát valami gyengédségnek) tételezték fel. A „természettu-
dósok” legtöbbje nem tud mit kezdeni a lélekkel, sokan 
még az elnevezést is kerülik, a pszichével (vagy elmével) 
helyettesítik. Félnek tőle, mert nem látható, nem mérhető, 
legfőbb „hiányossága”, hogy anyagtalan. A keresztény val-
lás szerint Isten teremtése, ajándéka. Egy más – szakrális – 
világ láthatatlan képviselője, amely együtt „lakik” a mate-
riális aggyal (testtel). 

Lélek nélkül csak a világ (magasan szervezett) anyaga 
lennénk. Talán kétmaroknyi sár, aminek valamennyi – szin-
te közönséges és nem is túl értékes – építőanyagai meg-
találhatók az anyaföldben. Ezen amorf anyagnak élő testté 
építése, önfejlődése, önfenntartása egymagában is csoda, ám 
hogy lélekkel is rendelkezünk, „isteni misztérium”.

A lélek más és több is az agynál. A lélek az, ami az agyat
„mozgatja”. Képességeiben a technikai csúcsteljesítménye-
ket mutató műszereket még akkor is felülmúlja, ha utób-
biaknak léteznek olyan célirányos részfunkciói, amelyeket 
az agynál sokkal gyorsabban és pontosabban képesek elvé-
gezni. Az „okos” gépek azonban önmaguktól nem képesek 
tanulni, „okosságuk” állandó, míg mechanikus sérülés nem 
éri őket. Szétszedhetők és összerakhatók. Működtetésükhöz 
külső energiára van szükség, működésmentes (kikapcsolt) 
állapotukban voltaképpen halottak. Ezzel szemben az agy
tanulásra képes, okossága sokoldalúbb, fejleszthető, nem 
szétszedhető, önfenntartó élettel működtetett, halála általá-
ban hosszú idő után következik be, akkor viszont gya-
korlatilag visszafordíthatatlan. A számítógép technikai cso-
da, ám csak az ember rabszolgája. Azt cselekszi – akkor és 
addig –, amire kiképezték, megbízták.

Az agyműködés nem azonos a lélek működésével. Ezt 
annak ellenére vallom, hogy az agy köztudottan számtalan 
önálló működésre is be van programozva, mintegy fel van 

hatalmazva. (Hasonlóan a gépkocsihoz, aminek volánját 
ugyan ember vezérli, ám ez nem zárja ki, hogy szofisztiku-
san megtervezett motorjának és elektronikájának bonyolult 
automatizmusa, működésében szinte függetlennek tűnjön 
a vezetőtől.) Az agy csupán eszköze annak a léleknek, amely 
isteni eredetű, és amely oxigén és tápanyagok, sőt test nél-
kül is képes élni. A számítógép képernyőjén is láthatatlan 
a kezelő, ám nélküle a gép működésképtelen. Ugyanígy, az 
agyban a lélek kelti és tartja fenn a tudatot.

A lélekkel kapcsolatban a legtöbb kérdés ma is megvá-
laszolatlan. A katolikus egyház jelenlegi felfogása szerint a
lelket Isten minden egyes megtermékenyítés során belete-
remti a magzatba, ám vannak, akik szerint ez az anyaméhbe 
való beágyazódáskor (vagyis a megtermékenyítés után 8 na-
pon belül valamikor) történik. A skolasztikusok ezt az időt
jóval későbbre tették. Megválaszolatlan, hogy azért hal meg

a test, mert eltávozik belőle a lélek, avagy a lélek azért „kénytelen 

távozni”, mert a test megszűnt élni, szomatikusan életképte-
lenné vált? Az agyhalál visszafordíthatatlan állapot, ami – 
általános jogi és egyházi megítélés szerint is – a személyiség 
halálát jelenti, még akkor is, ha az agyhalott szíve dobog.
Úgy gondolom, hogy az agy halálakor – miután a lélek ele-
ven kapcsolata az aggyal már megszakadt, – a szívműködés 
megtartottsága ellenére elhagy bennünket a lélek. Vagyis a 
lélek nem az élet fenntartója, hanem kísérője, eltávozik, ha 
elveszti kapcsolatát az élő agykéreggel.

Az antik filozófusok, sőt egyházatyák szerint is a lélek 
önmagát, sőt a testet is képes formálni. A lelkiismeret ré-
vén történik az önnevelés. Külső tényezők is hathatnak a 
lélekre, hiszen az (az „én”– tudat) képes megváltozni. Pál 
apostol pl. látomása után egyszerűen „más” (egy új) ember 
lett. A biológiai struktúra (a test) és a lélek kölcsönösen hat-
hatnak egymásra. 

Az „ember” megítélésekor hajlamosak vagyunk a lélekről 
megfeledkezni. Pedig a „mi vagyunk”, voltaképpen a lélek
„terméke”. Ahogy Pál apostol írja, mi „a testben vándor-
ként élünk […] jobban szeretnénk megválni a testtől és ha-
zaérkezni az Úrhoz.” (2Kor 5, 6-8) Lelkünk ugyanis hall-
hatatlan, amit már Ovidius is vallott (morte carent animi). 
A lélek az agy közvetítésével személyiségünk alapja. A test 
ennek csak eszköze. Az anyagtalan lélek és a matériával bí-
ró agy kölcsönhatása tulajdonképpen két (egy ismert és egy 
ismeretlen) dimenzió (természet, világ) sajátos együttélése.

Dr. Széll Kálmán
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Sorozatunk címe ezúttal némiképp 

megtévesztő, hiszen az itt bemuta-

tásra kerülő szerző nem Egyházme-

gyénk papja volt, azonban Szombat-

helyen született, papként és tanár-

ként csaknem negyedszázadon át a 

vasi megyeszékhelyen működött, s 

nem utolsó sorban Szenczy Ferenc –

1852–1869 közti – szombathelyi me-

gyéspüspöknek volt a testvérbátyja.

 zenczy (keresztnevén: József)
Imre 1798. július 8-án született. 

1814-ben lépett a Csornai Premontrei 
Kanonokrend tagjai közé. 1821-ben 
szentelték pappá. 

Először Keszthelyen lett gimnáziumi
tanár. Innen – fiatalkori önéletrajzi fel-
jegyzései szerint „1823-ban, prépostja, 

Gyöngyössy Pál Csornára vitte, hogy, 

amire semmi hivatása nem volt, pincére, 

refektóriumra és inasokra ügyeljen.” 1825-
től aztán ismét Keszthelyen tanított, 

majd 1829-ben Szombathelyre kerül, 
ahol a retorika tanárává nevezték ki. 

Jelentős írói és fordítói tevékenysé-
géért 1838-ban a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagjává választották. 
1840-ben pedig megbízatást kapott a 
Religio és Nevelés, valamint a Fasciculi 

ecclesiastico-litterarii című folyóiratok 
segédszerkesztői állására, ezért Pestre
költözött. 1843 és 1846 között a keszt-
helyi gimnázium igazgatója, majd 
azt követően 1850-ig a csornai kon-
ventben „hites tag” és „titoknok”. Eb-
ben az évben lett a szombathelyi gim-
názium igazgatója. Végül 1858-ban vá-
lasztották csornai préposttá.

A latin és görög nyelvről szóló ta-
nulmányai és teológiai írásai mellett 
itt különösen a botanika, vagyis a nö-
vénytan iránt érdeklődő és azt művelő 
vonásait szeretném kiemelni. 

Már keszthelyi évei alatt elkezdett 
foglalkozni a Balaton-vidék flórájával, 
növényeivel. Kitartó és rendszeres 
munkájával tekintélyes mennyiségű 
példányt gyűjtött be, melyeket külön-
féle cserék útján is gyarapított. 

Első ilyen jellegű munkája egy né-
met nyelvű tudományos cikk fordítá-
sa és megjelentetése volt „A gombákról” 
címmel. A Magyar Tudós Társaságban 
is egy növénytani értekezéssel mutat-
kozott be: „a fejér fagyöngyről és az 

európai gyimborról” című előadásával, 
melyben részletesen jellemezte előfor-
dulási helyüket és elemezte növény-
rendszertani sajátosságukat, valamint 
értékelte a velük kapcsolatos hiedel-
meket és orvosi tapasztalatokat. A 
pap és a természettudós szemléletét 

mindenkor sikeresen ötvözte magá-
ban. 

1847-ben a növényvándorlásról írt 
cikket, melyben saját tapasztalataira 
és megfigyeléseire is hivatkozott. Éle-
te vége felé pedig a szicíliai Etna-vul-
kán növényföldrajzi kérdéseivel is 
foglalkozott. 

Herbáriuma, növénygyűjteménye 
részben Vas megyei és szombathelyi 
kertekből származott, és a 19. század 
végéig megőrzött része mintegy 5700 
fajt tartalmazott. Egyik érdekessége a
sokféle gyomnövény, köztük a par-
lagfű egy példánya 1831-ből. Máig 
megőrzött részei a budapesti Nemzeti 
Múzeumba kerültek. 

A gyönge alkatú és egész életében 
betegeskedő Szenczy prépost mind-
össze kétéves rendfőnökség után, 1860.
február 2-án hunyt el Csornán. Ő volt 
az utolsó prépost, akit még a templom 
kriptájába temettek el.

Inzsöl Richárd
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A fatimai jubileum alkalmából összegyűjtöttük, hogy Egyház-

megyénkben hol tartanak fatimai szentmiséket és imaórákat. 

Októberig minden hónapban közreadjuk az aktuális havi in-

formációkat lapunk hasábjain ezekről a 13-ai alkalmakról, ez-

zel is segítve azokat, akik hónapról hónapra más templomban 

szeretnék köszönteni a fatimai Szűzanyát.

Celldömölk, Nagyboldogasszony-plébániatemplom
Imaóra (szentségimádás és rózsafüzér): 16:30 
Szentmise és körmenet: 18:00
Gyóntatás: 18:00–19:00

Körmend, Szent Erzsébet-plébániatemplom
Szentmise: 18:00
Imaóra (rózsafüzér): 18:45 
Gyóntatás: igény szerint

Kőszeg, Jézus Szíve plébániatemplom
Imaóra (rózsafüzér): 17:30 
Szentmise és körmenet: 18:00
Gyóntatás: a szentmise előtt

Narda, Szent Kereszt felmagasztalása és Szent Anna-templom
Szentmise és körmenet: 17:00
Imaóra (litánia): a körmenet után
Gyóntatás: igény szerint

Pusztacsatár, szabadtéri oltár
Imaóra (rózsafüzér): 17:00 
Szentmise és körmenet: 18:00
Gyóntatás: 17:00-tól

Szentgotthárd-Zsida, Jó Pásztor kápolna
Imaóra (rózsafüzér): 18:30 
Szentmise és litánia: 19:00
Gyóntatás: igény szerint

Celldömölk

Kőszeg

Pusztacsatár
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Szombathely, Szent Márton-plébániatemplom
Imaóra (rózsafüzér és litánia): 18:00 
Szentmise és körmenet: 19:00
Gyóntatás: 18:00–19:00

Szombathely-Olad, Fatimai Szűzanya Szeplőtelen Szíve tisz-
teletére és Boldog Batthyány-Strattmann László emlékére 
épült templom
Egyházmegyei fatimai ünnepség
Imaóra (szentségimádás és rózsafüzér): 15:00 
Szentmise és körmenet: 17:00 (A szentmisét bemutatja: Császár 
István egyházmegyei kormányzó)
Gyóntatás: 15:00-tól

Szombathely-Szentkirály, Szent István király plébániatemplom
Imaóra (rózsafüzér és szentségimádás): 17:00 
Szentmise és körmenet: 18:00
Gyóntatás: 17:00–18:00

Szombathely-Szőllős, Jézus Szíve plébániatemplom
Imaóra (rózsafüzér és litánia): 16:45

Torony, Szűz Mária Szent Neve plébániatemplom
Imaóra (szentségimádás): 18:30
Szentmise és körmenet: 19:00 
Gyóntatás: 18:30–19:00

Vasvár, Szent Kereszt plébániatemplom
Szentmise: 19:00 
Imaóra (rózsafüzér és szentségimádás): 19:30
Gyóntatás: igény szerint

Vép, Urunk színeváltozása plébániatemplom
Imaóra (rózsafüzér és litánia): 17:30
Szentmise és körmenet: 18:30 
Gyóntatás: 17:30–18:30

Zalaegerszeg, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom
Imaóra (rózsafüzér és szentségimádás): 16:00
Szentmise és körmenet: 18:00 
Gyóntatás: 17:00–19:00

További információk: www.martinus.hu
Az adatok pontosságáért a Martinus szerkesztősége felelősséget nem vállal. 

Szombathely-Olad

Vép

Zalaegerszeg




