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Kedves Paptestvérek, 

kedves Testvérek!

 Szentatya Úrnapján közzétett kinevezésével rám bíz-
ta a Szombathelyi Egyházmegye főpásztori szolgá-

latát. A Szombathelyi Egyházmegye Magyarországnak az
a vidéke, ahol igen sokan megőrizték és élik hitüket, gyö-
kereikhez ragaszkodnak, és azokat ápolják. Sok nagyszerű 
papot, hitoktatót és világi hívőt volt alkalmam megismerni 
az elmúlt évek során az Egyházmegyében. Ezért is nagy 
örömmel vállalom a rám bízott küldetést. 

Előre is kérem a paptestvérek és minden kedves testvér
együttműködését és segítségét. Minden erőmmel azon le-
szek, hogy a paptestvéreket erősítsem a papi szolgálatuk 
megélésében, szolgáljam Egyházmegyénk lelki megújulá-
sát, segítsem a családokat a hűség, az irgalmas szeretet, a
gyermekáldás elfogadásának útján, bátorítsam a szenvedő-
ket, a szegényeket, az elhagyatottakat. Isten kegyelmével 
törekedni fogok arra, hogy magam is Krisztushoz, az Örök 
Főpaphoz egyre jobban kapcsolódva az Ő igéjét bátran 
hirdessem, és az Ő szeretetét közvetítsem mindenki felé.

A beiktatási szertartás július 8-án szombaton délelőtt 
10.30-kor lesz a szombathelyi Székesegyházban. Erre az ün-
nepre nagy szeretettel hívom és várom a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia minden tagját, a paptestvéreket, a hí-
veket, a testvéregyházak képviselőit, a közélet képviselőit 
és minden jóakaratú embert. Addig is kérem mindannyiuk 
imáját, hogy a jászol és a kereszt, az alázat, az egyszerűség 

és az önfeláldozó nagylelkűség legyen lelkipásztori szolgá-
latom vezérfonala és erőforrása. Krisztus, a Jó Pásztor ve-
zessen mindannyiunkat az imádság és az egyre nagylel-
kűbb szeretet útján! A Szűzanyának, Egyházunk Anyjá-
nak, a magyarok Nagyasszonyának oltalmába ajánlom 
főpásztori szolgálatomat.

Mindannyiukra Isten bőséges áldását kérve,

Székely János

kinevezett szombathelyi megyéspüspök    

Fotó: Magyar Kurír/Merényi Zita
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Főtisztelendő 

Paptestvérek!

Krisztusban kedves 

Testvérek!

 int az mindannyiunk számá-
ra ismeretes, Szentatyánk, 

Ferenc pápa 2017. június 18-án kine-
vezte dr. Székely János febianai cím-
zetes püspököt, esztergom-budapesti 
segédpüspököt a Szombathelyi Egy-
házmegye megyéspüspökének. Közel 
egy éve nélkülözte Egyházmegyénk 
püspökét, így különösen is nagy 
örömmel és szeretettel fogadjuk az új
főpásztort Szent Márton Egyházme-
gyéjében.

Püspök atya 1964. június 7-én szü-
letett Budapesten. Tanulmányait az
esztergomi Érseki Papnevelő Intézet-
ben, a budapesti Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem Hittudományi Karán, 
illetve Betlehemben folytatta. A fővá-
rosban szentelték pappá, 1991. márci-
us 2-án. Lelkipásztori szolgálatát Ér-
sekvadkerten kezdte káplánként 
(1991–1993), majd két évig Rómában
tanult. Ezt követően plébánoshelyet-
tesként, illetve plébánosként szolgált
több budapesti plébánián (1996–2001), 
később a Központi Papnevelő Intézet 
spirituálisaként a papnövendékek lel-
ki felkészülését segítette (2001–2005). 
Lelkipásztori szolgálatát a budapesti 
Örökimádás Templomigazgatóságon 
(2005–2006) és az esztergomi Szent 
Anna Plébánián folytatta (2006–2007). 

2007. november 4-én nevezte ki XVI. 
Benedek pápa febianai címzetes püs-
pökké és az Esztergom-Budapesti Fő-
egyházmegye segédpüspökévé. Püs-
pökké szentelésére 2008. január 5-én 
került sor az esztergomi bazilikában.

János püspök atya a szentírástudo-
mány kiváló ismerője. Tanított a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Hittu-
dományi Karán és az Esztergomi Hit-
tudományi Főiskolán. Számos könyve,
hittankönyve és teológiai tankönyve 
jelent meg. A Magyar Sion egyházi tu-
dományos folyóirat főszerkesztője. 

Segédpüspökként mind ez idáig 
egyházmegyéjének a Társadalmi–Ok-
tatási-Kulturális Szakterület püspöki 
helynöke, valamint az esztergomi 
Szent Adalbert Központ főigazgató-
helyettese volt. 2015-től a Boldog Ce-
ferino Roma Misszió vezetője. E szol-
gálata kapcsán többször járt Egyház-
megyénkben is.

Püspök atya eddig Esztergom váro-
sában élt, ahová alig két hónappal 
ezelőtt zarándokoltunk el mintegy 
kétezer-ötszázan a Szombathelyi Egy-
házmegyéből, és ahol külön is imád-
koztunk jövendő megyéspüspökün-
kért. Akkor még nem gondoltuk, hogy
jövendő főpásztorunk eddigi lakóhe-
lyén jártunk. Most ő indul el hozzánk, 
hogy vezessen bennünket földi zarán-
dokutunkon.

Egyházmegyénk 16. megyéspüspö-
kének beiktatására 2017. július 8-án, 
szombaton 10.30 órai kezdettel kerül 
sor a szombathelyi Székesegyházban. 

Egyházmegyénk életének e kiemelke-
dő eseményére szeretettel hívom és vá-
rom a papságot és a híveket. Mutassuk 
meg főpásztorunk iránti szeretetünket 
azzal, hogy lehetőségeink szerint mi-
nél többen részt veszünk a beiktatási 
szentmisén, és közösen adunk hálát 
Krisztusnak, Egyházunk Fejének az új
megyéspüspökért.

Isten éltesse és vezesse őt főpásztori 
szolgálatában! Élvezze mindig Szent 
Márton püspök, Szent Kvirin püspök 
és Boldog Batthyány-Strattmann Lász-
ló pártfogását. Merítsen erőt Mind-
szenty József bíboros és Brenner János 
életpéldájából, hogy a Szombathelyi 
Egyházmegye híveit és papjait az üd-
vösség útjára vezethesse!

Szombathely, 2017. június 19.

Császár István

egyházmegyei kormányzó    



4    Martinus • 2017. július        Martinus.hu

Úrnapján jelent meg a hír: van új püspöke a Szombathelyi 
Egyházmegyének. Egy évet kellett várnia az Egyházmegye 
híveinek és papságának, hogy a Szentatya kinevezze az új 
főpásztort. Székely Jánossal rövid interjút készítettünk ki-
nevezése után. 

Püspök atya, gratulálunk a kinevezéshez! Többször is 
járt már a Szombathelyi Egyházmegyében, többek között 
Jánosházán, a Dorottya-kert avatásán. Több papot, intéz-
ményvezetőt is ismer, a tevékenységüket is. Így könnyeb-
ben mondott igent a kinevezésre?

Az emberi élet eseményei mögött ott rejtőzik a gondvise-
lő Isten szándéka, vezetése. Az elmúlt hetekben több alka-
lommal nagyon erősen átéltem azt, hogy Isten szánja és ad-
ja nekem ezt a küldetést. A Szombathelyi Egyházmegyében 
több helyen tartottam már triduumot (így a Székesegyház-
ban és Zalaegerszegen is), kétszer tartottam a hitoktatók-
nak lelkigyakorlatot a Martineumban. Újra és újra azt ta-
pasztaltam, hogy az Egyházmegyének nagyon sok kiváló 
papja, hitoktatója, lelkes világi hívője van. Nagyon közel áll 
hozzám Brenner János alakja, egyénisége (de éppúgy Szent 
Márton, Boldog Batthyány-Strattmann László és Mind-
szenty bíboros életpéldája is). Kispap éveimnek is több fon-
tos emléke kötődik ide. Mindez bátorított abban, hogy 
örömmel mondjak igent a felkérésre.

A néhány nyilván rövid látogatás során milyen kép ala-
kult ki Önben az Egyházmegyéről? 

A Szombathelyi Egyházmegye hazánk egyik legvalláso-
sabb vidéke. Ez a vallásosság nemcsak hagyomány, hanem 
többnyire őszinte, mély meggyőződés, hiteles keresztény 
élet is társul mellé. Az Egyházmegyében élő szerzetesek, 
a lelkiségi mozgalmak is fontos erőforrásai a mély keresz-
tény életnek.

Tíz éve segédpüspök. Van tapasztalata az egyházkor-
mányzati munkában is. Ez mennyire könnyítheti majd meg 
a megyéspüspöki munkáját?

Az eddigi papi életem igen sok tapasztalattal megajándé-
kozott. Több helyen voltam káplán és plébános is. Hitok-
tattam állami és egyházi iskolákban és plébániai csoportok-
ban is, foglalkoztam sérült fiatalokkal, idősekkel, vezettem 
zarándoklatokat és táborokat, kapcsolatban álltam lelkisé-

gi mozgalmakkal stb. Mint segédpüspök és az Esztergomi 
Hittudományi Főiskola rektora, az egyházmegye vezetésé-
ben is részt vettem. Bízom abban, hogy mindez a tapasz-
talat segíteni fog a megyéspüspöki feladatom ellátásában.

Az elmúlt években sokat dolgozott a Caritas in Veritate 

Bizottság elnökeként, keresve az új utakat és lehetőségeket 

az Egyház társadalmi tanításának jobb megismertetésére. 

Ezt folytatja megyéspüspökként is? Mire helyezi majd a 

hangsúlyt szolgálatában?

Az eddigi országos kiterjedésű feladataimat továbbra is 
el fogom látni. Ezek közül az egyik a Caritas in Veritate Bi-
zottság munkájának irányítása. Ez a Bizottság arra hivatott, 
hogy bemutassa, az evangéliumi értékek mennyire átjárják, 
milyen mélyen megtermékenyítették egész társadalmun-
kat. A kereszténység éltető ereje nélkül Európa ebben a 
formájában nem tudott volna megszületni, és nem tud fön-
nállni a jövőben sem. Ezen túlmenően a Caritas in Veritate 
Bizottság igyekszik megfogalmazni az Egyház társadalmi 
tanítását a mai élet sok területére vonatkozóan (pl. család, 
gazdasági élet, szegénység stb.). Fontos volna az, hogy a 
keresztény hang egyre inkább és egyre hitelesebben meg-
jelenjen a tudomány, a közélet és a kultúra sok területén.

Mit választott püspöki jelmondatául, és mit üzen ezzel?

„Omnes vivunt Ei. Mindenki Őérte él.” Ez a mondat a se-
gédpüspöki kinevezésem napjának evangéliumi szaka-
szából való (Lk 20,38). A mondatnak kettős üzenete van. 
Egyrészt arra utal, hogy Isten számára, Őneki minden em-
ber végtelenül fontos: Ábrahám, Izsák és Jákob nevei, de a 
mi neveink is bele vannak írva Isten nevébe. Az Ő kezéből 
nem tudunk kiesni, Ő örök életre hív mindannyiunkat. A 
mondat második üzenete pedig az, hogy az embernek ezért 
az a küldetése, az életének nagy távlata, hogy a Teremtő 
szeretetét felismerje, Őfelé haladjon, az Ő végtelen szere-
tetében teljesedjen be az élete. Akár tudja valaki, akár nem, 
Őneki élünk. Ő alkotott minket, és Ő vár minket a halálunk 
kapujában. Arra születtünk, hogy megtanuljunk szeretni, 
az életünket odaadni, és így Isten örök szeretetében kitel-
jesedhessünk. A pap (és a püspök) küldetése az, hogy ezt 
a titkot feltárja minden ember előtt, ezen az úton segítse a 
testvéreit.                                                                       Molnár Péter
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Május 15-én nyílt meg a Szily János
Egyházmegyei Gyűjtemény és Láto-
gatóközpont. A számtalan látnivaló
közül újságunk e havi számában most 
egy termet külön is kiemelnénk. Egy-
házmegyénk vértanú sorsú papja, 
Brenner János emlékét őrzi az egyik 
kiállítóterem. Dr. Perger Gyula igaz-
gató segít jobban megismerni a tár-
latot.

A termet milyen koncepció mentén 
alakították ki? Mit szerettek volna 
bemutatni János atyáról? Milyen ké-
pet szeretne tükrözni róla a tárlat? 

A kiállítás végigkíséri gyerekkorát, 
különösen is érdekesek a Brenner test-
vérek játékai, katonák és állatfigurák, 
amelyek a német Lineol gyárból szár-
maznak, amely gyárat a II. világhábo-
rúban lebombázták, így ezeknek a játé-
koknak a muzeális értékük is komoly. 
A tárlat bemutatja János atya iskolai 
éveit, zirci noviciátusát, valamint kis-
pap éveit eredeti dokumentumokon 
keresztül, amelyeket pap testvérétől, 
Brenner József nagyprépost úrtól 
kaptunk meg. Papszenteléséről látha-
tunk fényképfelvételeket, valamint a
kiállításban olvasható Kovács Sán-
dor püspök úr által aláírt első és egy-
ben utolsó dispozíciója, amely Rába-
kethelyre szólt. Kézzel írt prédikáció-
ból is kiállítottunk néhányat, valamint 
olvashatók a lelki naplói is. A kiállítás 
központi tárlója kétségkívül az, amely-
ben elhelyeztük a vértanúság estéjén,
1957. december 14–15-re virradó éjsza-
ka viselt, késekkel átszúrt reverendá-
ját, illetve véres ingét, valamint külön 
helyeztük el a karinget, amely szinte 
teljes egészében vérétől átitatott. To-
vábbá látható az a kereszt és szentség-
tartó burza is, amelyben a Legszen-
tebbet vitte a „vélt” beteghez. A kiállí-
tásban elhelyezést nyert a gyászjelen-
tése, valamint a győri szeminárium 

elöljáróinak szülőkhöz intézett vigasz-
taló levele. A kiállításban személyes 
tárgyain kívül ott láthatjuk a boldoggá 
avatás lezárt aktáját is, amelyben a ta-
núvallomásokat gyűjtötték össze.

Abból a szempontból is különleges 
a tárlat, hogy János atya életét 
viszonylag jól megismerhetjük sze-
mélyes tárgyakon keresztül. Tőle 
és testvéreitől is sok emlék maradt, 
amelyek gyermekkorát vagy papi 
működését is segítenek jobban megis-
merni. Ez a viszonylagos forrásgaz-
dagság mennyire könnyítette a kiál-
lítás összeállítását? 

Brenner József nagyprépost urat kér-
tem meg, hogy legyen a segítségünk-
re, egyrészt a tárgyi anyagok kiválasz-
tásában és átadásában, másrészt a ki-
állítás anyagának rendezésében. A ki-
állítást különösen is érdekessé teszi, 
hogy meghallgathatják József atya val-
lomását is egy filmfelvételen keresz-
tül családjukról, vértanú testvéréről,
a gyilkosságról, s annak körülményei-
ről.                                                 Molnár Péter

A Szily János Egyházmegyei Gyűjte-
mény és Látogatóközpont keddtől szom-
batig, reggel 9 és 17 óra között várja a lá-
togatókat. Jöjjenek el Szombathelyre, és 
tekintsék meg az értékes kiállításokat! 
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 z Eucharisztiában ott rejlik Jézus szavainak és tetteinek tel-
jes zamata, az ő húsvétjának íze, az ő Lelkének hamisítatlan 

jelenléte. Amikor magunkba fogadjuk, szívünkbe vési azt a bizo-
nyosságot, hogy ő szeret minket. És amikor ezt mondom, főképp 
rátok gondolok, gyermekek, akik nemrég voltatok elsőáldozók. Így 
az Eucharisztia hálás emlékezetet alakít ki bennünk, mert az Atya 
által szeretett és jóllakatott fiaknak ismerjük el magunkat; szabad 
emlékezetet alakít ki, mert Jézus szeretete, az ő bocsánata begyó-
gyítja a múlt sebeit, enyhíti az elszenvedett vagy okozott sérelmek 
emlékét; türelmes emlékezetet alakít ki, mert a viszontagságok kö-
zött is tudjuk, hogy Jézus Lelke bennünk marad. Az Eucharisztia 
bátorít minket: a legkacskaringósabb úton sem vagyunk egyedül, 
az Úr nem felejt el minket, és valahányszor felkeressük, szeretettel 
felüdít minket.

Az Eucharisztia arra is emlékeztet, hogy nem elszigetelt egyedek, 
hanem egy test vagyunk. Ahogyan a nép a pusztában összegyűjtöt-
te az égből hullott mannát, és szétosztotta a családoknak (vö. Kiv 
16), úgy Jézus, az ég kenyere is egybehív minket, hogy közösen fo-
gadjuk és magunk között szétosszuk őt. Az Eucharisztia nem egy 
„nekem” szóló szentség, hanem sokak szentsége, azoké, akik egyet-
len testet, Isten szent népét alkotják. Erre emlékeztet minket Szent 
Pál: „Mivel egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az 
egy kenyérből részesedünk” (1Kor 10,17). Az Eucharisztia az egy-
ség szentsége. Annak, aki magához veszi, mindenképpen az egység 
munkálójává kell lennie, mert létrejön benne, a „lelki DNS-ében” 
az egység építése. Az egységnek ez a kenyere gyógyítson ki minket 
abból a törekvésünkből, hogy mások fölé kerekedjünk, a harácso-
ló kapzsiságból, a megoszlás szításából és a féktelen kritizálásból; 
éreztesse meg velünk annak örömét, hogy versengés, irigység és 
rossz szándékú pletykálás nélkül szeretjük egymást.

                                                                                        Ferenc pápa 

részlet a Szentatya úrnapi homíliájából

A bíborosi tanács háromnapos ülése június 
12-én kezdődött Ferenc pápa részvételével. 
Tárgyaltak arról, hogy a Római Kúria hogyan 
tudná minél jobban szolgálni a helyi egyhá-
zakat: például felmerült annak a gondolata, 
hogy a püspöki kinevezésre jelöltek kiválasz-
tására létrehozzanak egy szélesebb körű ta-
nácsadó testületet, amelynek tagjai lennének 
Istennek szentelt életet élő személyek és vilá-
gi hívek is.

Megtartotta alakuló ülését a 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus Társadalmi Bi-
zottsága június 15-én a budavári Prímási Pa-
lotában. A testületet Erdő Péter bíboros, prí-
más hívta életre, elnöke Áder János köztársa-
sági elnök.

Elindult a Mária Maraton futózarándoklat. 
Makai Viktória és férje, László június 16-án 
útnak indultak Mariazellből, hogy Csíksom-
lyóig futva teljesítsék a közel 1400 km-es tá-
vot, ezzel adva hálát családjukért.

Kétnapos konferenciát rendeztek az ember és 
környezete kulturális és morális egységéről 
a Tihanyi Bencés Apátságban június 14-én és 
15-én. A „Közös gondolkodás a jövőnkről” 
című tanácskozás második, záró napján má-
sok mellett Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere tartott előadást.

Június 26-án mutatták be a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem dísztermében Tóth Tamás 
„Pápai Magyar Intézet – Róma” című köny-
vét, illetve annak olasz nyelvű kiadását. A 
százoldalas könyv dokumentumértékű fény-
képekkel, forrásjegyzetekkel, illetve összefog-
laló táblázattal szolgál a Pápai Magyar Inté-
zet rektorairól, papjairól, protektorairól.

Az oldAlt összeállítottA: Kovács József

A híreK forrásA: MAgyAr Kurír



 Martinus.hu        2017. július • Martinus     7

 z egy megtérő kiengesztelődésének 
szertartása mellett több megtérő gyó-

nását is ismeri a liturgia. 
Ennek egyik – a gyakorlatban viszonylag 

ritkán előforduló – módja, amikor a hívek 
közösen készülnek fel a szentgyónásra. Ez a 
forma kifejezi a megtérés közösségi jellegét. 
A szertartás igeliturgiával kezdődik, amit 
homília, lelkiismeret-vizsgálat és a szentmi-
sében szokásos bűnvallomás, majd pedig kö-
nyörgések és az Úr imádságának elimádko-
zása követ. Ezután a megtérők egyenként 
végzik el a szentgyónásukat a gyóntatóknál, 
végül pedig közösen adnak hálát a bűnbo-
csánat kegyelméért.

A másik mód az ún. általános feloldozás. 
Erre a hatályos egyházjogi előírások szerint 
hazánkban csak halálveszélyben kerülhet 
sor, egyéb súlyos esetben pedig a megyés-
püspök előzetes engedélye alapjában. Ilyen-
kor is szükséges, hogy a gyónók kellően fel 
legyenek készülve, továbbá, hogy elhatároz-
zák súlyos bűneiknek egyéni meggyónását, 
ha erre a későbbiekben lehetőségük lesz. Mi-
vel a szertartás csak halálveszélyben végez-
hető, ezért a lehető legegyszerűbben törté-
nik, a körülményeknek megfelelően. Mindig 
szükséges azonban, hogy a feloldozás szava-
inak lényegi részét („Én feloldozlak titeket 
bűneitektől az Atya és a Fiú és a Szentlélek 
nevében.”) a pap elmondja. 

Végül megemlítjük a szentgyónásra való 
készületnek egy különleges formáját, az ún. 
bűnbánati liturgiákat. Ezek a krisztushívők 
olyan összejövetelei, amelyek Isten igéje hall-
gatása által megtérésre és életünk megújítá-
sára hívnak. Felépítésükben hasonlóak a fenti 
szertartáshoz, de nem tartozik hozzá a szent-
gyónás elvégzése, csak az arra való előkészü-
letet segítik, illetve ébren tartják a bűnbánat 
szellemét a keresztény közösség tagjaiban.

                                                    Ipacs Bence

 nem létező házassági beleegyezés esetében valami lényeges 
eleme hiányzik a beleegyezésnek. Ennek a nem létező bele-

egyezésnek az oka az értelem, az akarat vagy a tárgy hiányosságá-
ban keresendő. 

Ha feltételezzük az értelem megfelelő ítélőképességét és elégsé-
ges használatát, akkor a beleegyezés „nem létezése” a következők-
ből származhat. 1.) A házasság lényegére vonatkozó tudatlanság-
ból vagy tévedésből; 2.) a házasság lényegi tulajdonságaiban vagy 
szentségi méltóságában való tévedésből. A személyben vagy a köz-
vetlenül és főként akart tulajdonságában való tévedés esetében a té-
vedő beleegyezése annak a személynek a vonatkozásában áll fenn, 
akivel a tévedő személy házasságot akar kötni, ellenben nem létező 
a beleegyezés ama személy esetében, akinek vagy a személyében, 
vagy a tulajdonságában téved. Ebben az esetben a beleegyezés nem 
állhat fenn, mivel a tévedő fél ténylegesen más személlyel akart há-
zasságot kötni.

Az akarat részéről akkor beszélünk a beleegyezés „nem létezésé-
ről”, ha hiányzik az önkéntesség vagy a szükséges és minimális sza-
badság, amit a természetjog megkíván. Ahhoz, hogy valódi házas-
sági beleegyezés legyen, szükséges a házasságkötés szándékának 
pozitív akarati aktusa. Nem elég tehát, hogy a feleknek csupán csak 
tetsszen a házasság, nem elég a beleegyezés utáni vágyakozás vagy 
annak jövőbeni szándéka. A kellő szabadságot illetően meg kell je-
gyezni, hogy nemcsak a belső kényszertől való mentesség a köve-
telmény, hanem szükséges a külső kényszertől való mentesség is.

A tárgy részéről akkor beszélhetünk a beleegyezés „nem létezé-
séről”, ha az, amire az akarat törekszik a beleegyezés megadásakor, 
nem képezi tárgyát a házasságnak, vagyis ha nincs meg benne a 
házasság lényegi jogainak és kötelességeinek kölcsönös átadása és 
elfogadása. Ez szorosabban az olyan házastársi cselekedethez való 
jogot és kötelességet jelenti, ami önmagában véve alkalmas a gyer-
mekek nemzésére. Tehát bármi, ami a beleegyezés lényeges tárgyát 
kizárja vagy korlátozza, kizárja magát a házassági beleegyezést is.  

                                             Déri Péter



Június 8-án tették le a sárvári katolikus iskola új épületének alapkövét. 
Az intézményt új tornacsarnokkal és különböző szaktantermekkel bő-
vítik, amelyek majd segítik a hatékony és minőségi munkát. 

Június 4-én, pünkösd ünnepén részesültek a bérmálás szentségében a 
hittanulók Szombathelyen. Kitartani a hitben – ebben segít a Szentlélek 
minket – hangsúlyozta szentbeszédében Császár István atya. 

Június 2-án a Szent László-emlékév alkalmából a szentpéterfai plébánia 
és a KÉSZ Szombathelyi Csoportja közös zarándoklatot szervezett az 
ausztriai Őrisziget Szent László templomához. 

július 20. (csütörtök) 10 óra Creative Days 
(Szombathely, Martineum Felnőttképző Aka-
démia) • július 22. (szombat) 24 órás szent-
ségimádás (Szombathely, Székesegyház); Lé-
lektúrák Ausztriába (Szombathely, Martineum 
Felnőttképző Akadémia) • július 31 – augusz-
tus 4. (hétfő–péntek) Nyári tábor Sárváron 
(Sárvár, Szent Miklós Plébánia) • augusztus 13. 
(vasárnap) 19 óra Szentmise a Jó Pásztor kápol-
nánál (Szentgotthárd-Zsida, Jó Pásztor kápolna) 
• augusztus 14 – augusztus 16. (hétfő–szerda)
Nyári bringatúra (Szombathely, Martineum Fel-
nőttképző Akadémia)  
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A fatimai jubileum alkalmából összegyűjtöttük, hogy 

Egyházmegyénkben hol tartanak fatimai szentmiséket 

és imaórákat. Októberig minden hónapban közread-

juk az aktuális havi információkat lapunk hasábjain 

ezekről a 13-ai alkalmakról, ezzel 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

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

Szombathely-Olad, Fatimai Szűzanya Szeplőtelen 
Szíve tiszteletére és Boldog Batthyány-Strattmann 
László emlékére épült templom
Imaóra (rózsafüzér): 18:15 
Szentmise és körmenet: 19:00 
Gyóntatás: 18:30-19:00

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.
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 únius 17-én a szombathelyi Székesegyházban áldozópappá 
szentelte Kaszás Csaba diakónust dr. Pápai Lajos nyugalmazott 

győri megyéspüspök. 
A család, barátok, ismerősök, az Egyházmegye hívei és papsága 

jelenlétében zajlott az ünnep. Mindig örömünnep a papszentelés, 
kezdte üdvözlő beszédét Császár István egyházmegyei kormányzó. 
Igaz ugyan, hogy idén csak Kaszás Csaba részesül az áldozópapi 
rendben, de hálát adunk érte Istennek. Az Egyházmegye kormány-
zója köszöntötte az idei évben jubileumukat ünneplő papokat is.  

Dr. Pápai Lajos homíliájában így fogalmazott: „Nem féltem az 
Egyház jövőjét. Bízom benne, hogy lesznek fiatalok, akik ma is 
vállalják a papi hivatást, akik mernek tanúságot tenni Krisztus 
mellett.” Majd imádkozott a papokért, hogy valóban Krisztus tanúi 
legyenek az emberek között, és a fiatalokért, hogy legyenek, akik a 
papi hivatás mellett kötelezik el magukat.

A szentmise végén püspök atya, az Egyházmegye kormányzójával, 
valamint az újmisés Kaszás Csaba atyával, illetve Brenner József 
nagypréposttal, aki egyben a jubiláns papokat is képviselte, Szent 
Márton-oltáránál imádkozott.                                                         Molnár Péter
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Az elmúlt tanévben elsőtől nyolcadik 
osztályig bevezetésre került az általá-
nos iskolákban a kötelezően választ-
ható hit- és erkölcstan, a másik szin-
tén kötelezően választható erkölcstan-
nal együtt. Tehát a kétféle óra a 
2016/2017-es tanévtől lefedi az egész 
általános iskolai korosztályt.

 hitoktatókban és a lelkipászto-
rokban felmerülhet a kérdés:

Most akkor minden jól van? Egyház-
megyénkben a hitoktatáson résztvevő 
gyermekek létszáma viszonylag ma-
gas, aki akar, órarendi keretek között 
vehet részt a hittanórákon, a hittano-
sok is díjmentesen kapják a hittan-
könyvet. Tapasztalataink szerint az is-
kolák és a plébániák, illetve a hitokta-
tók között a kapcsolat néhány kivé-
tellel jó. Az átmenet persze nem volt 
zökkenőmentes. Hiszen ugyanekkor 
került bevezetésre a mindennapos 
testnevelés is, és a diákok óraszáma 
mégis csak magasabb lett. 

Úgy gondolom, ha eddig azt véltük,
hogy csak az előáldozásig vagy az al-
só tagozatban végzünk missziós mun-
kát, akkor most ezt a missziós gon-
dolatot terjesszük ki a nyolcadik osz-
tályig és tovább… Hiszen a gyerekek
jönnek, mennek. Többen nem akar-

nak elsőáldozók lenni, és akik már el-
sőáldozók voltak, nem biztos, hogy
bérmálkozók is szeretnének lenni. Va-
lószínűleg az elmúlt 500 év misszio-
náriusai is hasonlókat tapasztaltak. A
legtöbben – a szentségekről való dön-
téstől függetlenül – szeretnek a hittan-
órán lenni, mert… mert nem is tudják, 
miért.

Eddig csak a gyermekekről beszél-
tünk, pedig az egész hitoktatásunk, a 
vallásos érzék kialakulása, az Egyház 
életébe való bekapcsolódás a család 
vallási életén, Isten és az Egyházunk 
iránt történő elkötelezettségén múlik. 
Mint láthatjuk, a család intézménye 
soha nem látott támadásnak van ki-
téve. A generációk, a rokonság, a (fél)
testvérek hol és mikor találkoznak? 
Mikor beszélnek a múltról, a hitről, a 
volt és a leendő Eucharisztikus Kong-
resszusról? Rejtély.

Amikor nagyon örülünk az iskolai 
kötelező hittan bevezetésének, érez-
zük át, hogy a hitoktató, esetleg a lel-
kipásztor is, csak hetente egyszer vagy 
kétszer találkozik tanítványaival. A
harmadik találkozás, a szentmise rit-
ka eset. Ennek persze objektív okai is 
vannak. 

Mi is feltehetjük a kérdést, mint az
első pünkösdkor Péter apostol hallga-
tósága: „Mit tegyünk hát, testvérek?” 
Most akkor csak félgőzzel végezzük az 
iskolai hitoktatást? Vagy hirdessünk 
minden plébánián hittancsoportokat? 
Keressünk újabb és újabb pedagógiai 
módszereket? Azt gondolom, hogy a
szülők, nagyszülők nélkül az egyre 
szekularizálódó világban nem lehet
valódi keresztényeket adni az Egy-
háznak, Krisztusnak. Bár Jézus mond-
ta: Isten tud a kövekből is fiakat tá-

masztani Ábrahámnak. Csodák van-
nak. De Szent Pio atya is azt mondta: 
nem kérhetünk mindig csodát. Vi-
szont kaphatunk tanúságtevőket. Ha-
zánkból, Egyházmegyénkből, a jelen-
leg üldözött keresztények világából. 
Fiatalokat, felnőtteket, akik nem gyű-
lölik az őket támadó gyilkosokat, ha-
nem imádkoznak értük lerombolt 
templomaikban.

Valószínűleg sok múlik a plébánia 
légkörén. Lehet-e odavonzani felnőt-
teket, fiatal szülőket, ifjúságot? Van-
nak-e világi segítők, van-e közös 
program, vannak-e lelki áldozatok? 
Van-e imaháttér, van-e megfelelő tájé-
koztatás a plébánia hívei részére?

Itt, a plébániai közösségekben érik 
be az iskolai hittan sok munkája. 
Mert igen, az iskolai hit- és erkölcstan 
katekétái egy „előretolt helyőrség”. 
Mint hitoktatók, álljuk a szülők és gyer-
mekek, esetleg a kollégák jóindulatú 
rohamát, amelyben mindenki a saját 
érdekeit nézi és engedményeket vár a 
hitoktatótól. 

Mit tegyünk hát, testvérek? Egy bölcs 
mondás szerint: mielőtt cselekszünk, 
gondolkodjunk, és mielőtt gondolkod-
ni kezdünk, imádkozzunk.                

Salamon Viktória
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Talán mindenki tudja, hogy a címben szereplő ének az

1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus him-

nusza volt. Három év múlva e jelentős esemény színhelye 

újra fővárosunk lesz. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszusra való készülettel lapunk is rendszeresen 

fog foglalkozni. Elsőként a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia körlevelét adjuk közre.

Krisztusban Kedves Testvérek!

 agy örömmel értesültünk tavaly, a Fülöp-szigete-
ken, Cebu Cityben tartott 51. Nemzetközi Eucha-

risztikus Kongresszus záróünnepségén arról, hogy Ferenc 
pápa a következő világkongresszus színhelyéül Budapes-
tet jelölte ki. Felidéztük az 1938-as budapesti Euchariszti-
kus Világkongresszus emlékét. Az a nagyszerű ünneplés 
hazánkban és külföldön is maradandó lelki élményt jelen-
tett. Kifejezte és Isten kegyelmével hatékonyan előmozdí-
totta a megértést, a cselekvő szeretetet, a hitet és a Gondvi-
selésbe vetett bizalmat. Azóta is felhangzik templomainkban 
a Kongresszus himnusza. Megrendülten éljük át, hogy Krisz-
tus „vándorlásunk társa lett”.

A pápai döntés után megkezdtük a szervezés előkészü-
leteit. Megalakult a Kongresszus Titkársága. Kidolgoztuk 
javaslatainkat a Kongresszus témájára és mottójára. Ennek 
részletes teológiai indoklása és római bemutatása után 
2017 áprilisában a Szentatya jóváhagyta a témát és a jelszót, 
amely így hangzik: „Minden forrásom belőled fakad” 
(Zsolt 87,7). Ez a 87. zsoltárból vett idézet az Újszövetség 
fényében titokzatos utalás az Eucharisztiára is. A II. Vatiká-
ni Zsinat ugyanis világosan tanítja, hogy „a szentmiseáldo-
zat az egész keresztény élet forrása és csúcspontja” (Lumen 
Gentium 11). „A liturgiából, különösen az Eucharisztiából, 
mint forrásból árad belénk a kegyelem, és valósul meg a 
legnagyobb hatékonysággal az emberek megszentelése 
Krisztusban és Isten megdicsőítése, amely az Egyház min-
den más tevékenységének célja” (Sacrosanctum Concilium 
10). Az Eucharisztia lelki életünk forrása, hiszen „benne 

van az Egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus,
a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk” (Presbyterorum 
Ordinis 5). Olyan tiszta forrás az, amelyből mindnyájan 
meríthetünk az Eucharisztia ünneplése által, a szentáldo-
zásban és a szentségimádásban.

A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása 
nem áll meg a templom kapujában, hanem átalakítja az éle-
tünket. Sürget minket, hogy továbbadjuk a világnak az örö-
met és a segítő szeretet tanúságtételét. Krisztus rajtunk ke-
resztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, a béke, az 
igazságosság és az irgalmasság ajándékait. Az Eucharisztia 
ugyanis Krisztus megváltó művének jelenvalóvá tétele. Át-
alakít minket és küldetést ad, hogy átformáljuk magunk 
körül a világot. Amikor a feltámadt Krisztus szavaitól láng-
ra lobbant az emmauszi tanítványok szíve (vö. Lk 24, 30-32), 
felismerték őt a kenyértörésben, és belső késztetést éreztek 
arra, hogy sietve elinduljanak és megosszák az Úrral való 
találkozás örömét testvéreikkel. Szent II. János Pál pápa 
tanítása szerint (Általános kihallgatás 2000. június 21-én), 
amikor a szentáldozásban részesülünk az Eucharisztia 
megtört és kiosztott kenyerében, mi, keresztény emberek  
és közösségek nem maradhatunk közömbösek azzal a hí-
vással szemben, hogy ezt az ajándékot másokkal is meg-
osszuk és magunk is a világ életéért adott kenyérré váljunk. 
Ezért az eucharisztikus áldozat ünneplése a leghatékonyabb 
missziós cselekedet, amit az egyház közössége a világ tör-
ténelmében véghezvihet.
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1938-ban a nagy világégés küszöbén könyörögtünk a 
Szentségi Jézushoz. Ma a józan emberség, a tudomány vív-
mányait szeretettel és felelősen alkalmazó bölcsesség, a ki-
engesztelődésre kész testvéri szeretet adományát, a vilá-
gunk és életünk értelmét megvilágító hit fényét kérjük 
Istentől, hogy népünk és az egész emberiség lelkileg meg-
újulva nézhessen szembe a mai idők kihívásaival.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak Budapest
ad otthont. De a nagy esemény alkalom a missziós és lel-
kipásztori megújulásra hazánk minden egyházmegyéjében, 
a szerzetes közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, sőt
határainkon túl egész régiónkban és szerte a világon. 
Pünkösd után megkezdődik a lelkipásztori előkészítés. Egy-
házmegyei felelősök irányítják a munkát. Missziós meg-
bízottak fognak felkeresni számos plébániát, hogy a helyi
közösségek is bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba. A plé-
bánosok vezetésével a missziós megbízottak elősegíthetik 
közösségeinkben az Oltáriszentség tiszteletének, a szent-
mise ünneplésének és a szentségimádás végzésének meg-
újulását. A szent edények, a ruhák, az oltárok felszerelése, 
az imádságok és énekek megújulása a lelki megerősödést 
segíti. Ha pedig az egyházközségi karitász csoportok és az
önkéntes segítők jobban át tudják tekinteni, hogy kinek van
szüksége idős kora, betegsége, szegénysége, magányossá-
ga miatt különleges segítségre, ez az egész hívő közösség 
megújulását eredményezheti. Hiszen nemcsak az azonos 
hit, a közös gondolkodás és az együttes liturgikus ünneplés 
kapcsolja össze helyi közösségeinket, hanem egymás meg-
ismerése és készséges segítése is az élet minden területén. 
Ehhez pedig szükséges, hogy ismerjük azt az emberi közös-
séget, amely a plébánia területén lakik, tudjuk, kik a katoli-
kusok, kik azok, akik készek bekapcsolódni a hit megis-
merésébe, a szentségi életbe és a közösség mindennapi 
munkájába.

Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítésében újab-
ban nagy szerepe van egy-egy szimbolikus tárgy országjá-
rásának. Ilyen kiváló jelkép a 2007-es budapesti Város-
misszió keresztje, amely a magyar szentek ereklyéit tartal-
mazza. Amikor majd ez a kereszt országjárásra indul, meg-
érkezését az egyes városokban lelkipásztori programok 
fogják kísérni. De már addig is sokat tehetünk ezért a meg-
újulásért.

Kezdjük el már most a Legméltóságosabb Oltáriszentség 
ünnepétől, vagyis Úrnapjától fogva a közös imádságot 
a Kongresszus sikeréért! Mondjuk el minden vasárnapi 
szentmise végén, a záró könyörgés után, de az áldás előtt,
ősztől pedig minden hittanóra végén is a következő imád-
ságot:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk,

minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet, 

hogy az önmagát értünk feláldozó

és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust

felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk,

barátunk és táplálékunk,

orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot,

hogy az ő erejét és örömét

elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, 

fővárosunk, népünk,

Európa és a világ

lelki megújulására szolgáljon!

Ámen.

Budapest, 2017. május 20-án

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöksége és
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek,
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöke

Veres András
győri megyéspüspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

Hasznos információk:

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020. 
szeptember 13–20-ig, Budapesten kerül megrendezésre.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános 
Titkársága: NEK Titkárság – 1064 Budapest, Vörösmarty 
utca 40. – titkarsag@iec2020.hu

A Kongresszus honlapja: iec2020.hu
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Dr. Kürnyek Róbert atya 2013-ban tért haza Ottawából, ahol 
2010–2013 között folytatta tanulmányait, amelynek eredmé-
nyeként a tavalyi évben teológiai doktori fokozatot szerzett. 
Még 2013-ban Veres András megyéspüspök azt a döntést 
hozta Zalaegerszeg életében, hogy új plébániát hoz létre, 
így a Mária Magdolna Plébánia és a Jézus Szíve Ferences 
Plébánia mellett 2013. augusztus 1-jével megalakult a Szűz 
Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia, amely magába foglalja 
szinte a teljes kertvárost és a Zalaegerszeghez tartozó Bazita 
városrészt. A plébánia élén azóta is Róbert atya áll. Ahogy 
arról az újság hasábjain is olvashattak, Budapesten rende-
zik meg az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 
2020. szeptember 13–20-ig. Róbert atya pedig a Kongresz-
szust előkészítő Nemzeti Eucharisztikus Bizottság egyház-
megyei lelkipásztor küldöttje lett.

Császár István egyházmegyei kormányzó új feladattal 
bízta meg Róbert atyát az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszussal kapcsolatban. Pontosan mit is kell tud-
nunk erről a feladatról?

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egy a világot 
széleskörűen átölelő esemény, amelyre számos zarándok 
érkezik a világ minden tájáról. 1938-ban több mint félmil-
lióan vettek részt a budapesti záró szentmisén. Reméljük, 
hogy ezúttal még ezt a számot is sikerül meghaladni, hi-
szen manapság már szinte semmilyen technikai akadálya 
nincs hosszabb utak megtételének sem.

De éppen ezért nagyon fontos kellő időben elkezdeni a 
felkészülést. Ez nem csupán a gyakorlati szervezni valókra 
vonatkozik, hanem szükséges az egész készületet lelki tar-
talommal is megtölteni, hogy e jelentős esemény gyümöl-
cseit hosszú távon is meg tudjuk tartani.

A Kongresszus Budapesten működő helyi titkársága irá-
nyítja a 2020-as esemény szervezését. A megyéspüspökök 
javaslata alapján bíboros úr létrehozta a Nemzeti Eucha-
risztikus Bizottságot, amely jelenleg az előkészületi évek 
egyházmegyei koordinálását végzi. Az egyházmegyei kor-
mányzó engem jelölt ebbe a bizottságba, amelynek irány-

mutatása alapján elkezdtük Egyházmegyénkben is a mun-
kát. 

Egyelőre 24 munkatárssal indultunk neki e feladatnak, 
akik egyházmegyei bizottságok, lelki közösségek, illetve 
plébániák képviselői. Áttekintettük, hogy milyen lehető-
ségeink vannak helyi szinten, összegyűjtöttük ötleteinket, 
hogy ősztől már János püspök irányítása alatt ezek helyi 
megvalósításához is kezdhessünk. Ez egyaránt magába 
foglalja mind a lelki, mind pedig a kulturális programo-
kat, képzéseket, előadássorozatokat, online megjelenésünk 
frissítését, valamint egy olyan jellegű evangelizációt, amely 
kapcsán eddig talán kissé visszafogottabbak voltunk, amely 
azonban ki mer lépni a megszokott komfortzónák közül, s 
meg mer jelenni az evangéliummal olyan helyeken is, ahol 
talán eddig kevésbé voltunk jelen. Nagyon szeretnénk to-
vábbá, hogyha segíteni tudnánk az egyes hívők és közös-
ségek imaéletének megújításában. Ezért imaiskolákat, illet-
ve gyakorlati ismertetéseket is szeretnénk majd szervezni, 
ahol ki lehet próbálni a különböző imamódokat, s talán si-
kerül majd kinek-kinek a jól megszokottak mellé egy újat is 
meghonosítania lelki életében.

Már elkezdődött konkrét segédanyagok összeállítása is,
amelyeket a helyi közösségeknek szeretnénk eljuttatni. Így 
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azoknak nem lesz más feladatuk, mint elvégezni, megszer-
vezni egy konkrét és részletes forgatókönyv alapján az 
imaalkalmat vagy más rendezvényt. Nem kell azt már ki-
találni vagy átgondolni, egyszerűen csak meg kell csinálni. 
Reméljük, hogy ezzel hatékony segítséget tudunk nyújtani 
a plébániai közösségeknek. 

Miért fontos ez a kongresszus az egyes egyházközségek-
nek, az Egyházmegyének, országunknak és összességében a 
Magyar Katolikus Egyháznak?

A Kongresszus maga, ami 2020. szeptember 13. és 20. kö-
zött zajlik majd, egy tanúságtétel. Egyaránt szól az Eucha-
risztiában valóságosan jelen levő Jézusba vetett hitünk 
megvallásáról és az afeletti örömről. Láthatóvá válik nem 
csupán az, aki fontos nekünk, hanem mi is, akik az ő olda-
lán állunk. 

Nagyon fontos azonban a Kongresszust megelőző három 
felkészülési év is. Ezek legfőképpen arra szolgálnak, hogy 
a szíveket megújítsák és erővel, valamint lendülettel töltsék 
el. Így amikor a Kongresszus hete elérkezik, már felkészül-
ve tudjuk annak gyümölcseit befogadni. Minden konkrét, 
gyakorlati feladat ennek a megújulásnak a szolgálatába 
kell, hogy álljon. 

Egyházmegyénkben több helyszínen is fogadni 
fogjuk a Kongresszus missziós keresztjét, amelyhez 
kapcsolódóan számos program várja majd az érdek-
lődőket. Reményeink szerint a kereszt Egyházme-
gyénkben való tartózkodása egybeesik majd védő-
szentünk, Szent Márton ünnepével. De szeretnénk 
partnerkapcsolatot is kialakítani egy budapesti egy-
házközséggel, amely a Kongresszusra való készület 
és a 2020. szeptemberi hét során majd egyre inten-
zívebbé válhat. 

A plébániákon és plébániai közösségekben tény-
leg csak a kreativitás és a fantázia szabhat határt 
annak, amit ezek az évek nyújthatnak. Lelki szem-
pontból a szentségimádás és a szentségekhez, első-
sorban a szentáldozáshoz járulás mélyítése és meg-
újítása lehet fontos feladat. De ahogyan a Püspöki 
Konferencia az előkészületi évet meghirdető üze-
netében utalt is rá, a betegekkel és a szegényekkel 
való törődés ugyanúgy hangsúlyos része kell, hogy 
legyen az eucharisztikus lelkiségnek, mint bármi 
más. Hiszen maga az Eucharisztia is egy szeretetjel. 
Ha a belőle áradó szeretetet továbbadjuk másoknak, 
akkor értettük meg igazán az Eucharisztia titkát. 

Hogyan kapcsolódhatunk be mi, hívők az előké-
születekbe?

Már imádkozzuk a szentmiséken, és ősztől majd 
a hittanórákon is azt az imádságot, amelyet püspök 
atyáink szerkesztettek. A jócselekedetek, betegségek 

és szenvedések felajánlása, lemondások vállalása egyaránt 
értékes segítség, és a Kongresszus lelki hátterét biztosítja. 

A Kongresszus titkársága kiadott egy kis füzetet az első 
előkészületi évre, amely konkrét ötleteket is tartalmaz arra 
vonatkozóan, hogy hogyan lehet helyi szinten a Kongresz-
szus üzenetét életre váltani, s az eucharisztikus gondolko-
dás tüzét felszítva tartani. A füzet tartalmaz általános, bár-
hol megvalósítható ötleteket, de külön gondol a karitász 
csoportokra, a fiatalokra, a családokra, a hittanosokra és a 
plébániai kis közösségekre. Ha ezekből havonta csak egyet 
sikerül megvalósítani, akkor már sokat tettünk azért, hogy 
a Kongresszus üzenete a szívekhez érjen. Ehhez akár a csa-
ládban is el lehet kezdeni bizonyos ötletek megvalósítását. 

A füzet elektronikus formában letölthető a Kongresszus 
hivatalos honlapján, az iec2020.hu címen, ahol hírlevélre is 
fel lehet iratkozni. A honlap folyamatosan bővül, így újra és 
újra érdemes visszatérni és megismerkedni az anyagokkal. 
Továbbá szívesen fogadunk minden javaslatot és elképze-
lést, amelyet akár a püspöki hivatalban, akár a Kongresz-
szus honlapjának ötletládájában is el lehet helyezni. Így is 
segítünk abban, hogy ez a három év és a Kongresszus min-
denkié lehessen.                                            H. Pezenhófer Brigitta




