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A 240 éves Szombathelyi Egyházmegye 16. megyés-
püspöke, dr. Székely János július 8-án ünnepi szent-
mise keretében foglalta el püspöki székét a Székes-
egyházban. A szentmisén részt vett Erdő Péter bíbo-
ros, esztergom-budapesti érsek, Alberto Bottari de 
Castello apolstoli nuncius, számos püspök, pap, szer-
zetes és világi hívő, köztük Kövér László, az Ország-
gyűlés elnöke, Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának vezetője, Puskás Tivadar, Szombat-
hely polgármestere és Soltész Miklós egyházi, nem-
zetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkár.

 szertartás kezdetén Császár István köszön-
tötte a megjelenteket. Már nagyon vártuk ezt

a napot – mondta az egyházmegyei kormányzó, aki
Brenner János lelki naplójából vett idézettel köszön-
tötte Székely Jánost.

Ezt követően Alberto Bottari de Castello apostoli 
nuncius felolvasta a kinevező bullát latinul, majd   
magyar fordításban is hallhatták a megjelentek. Nun-
cius atya átadta a bullát, valamint a pásztorbotot, 
mint a püspöki hatalom és egyházkormányzás jel-
képét a főpásztornak.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében
Udvardy György pécsi püspök, míg az Egyházmegye 
papsága nevében Brenner József nagyprépost kö-
szöntötte az új megyéspüspököt. Ezt követően az Egy-
házmegye papsága járult püspök atya elé, és kéz-
fogással fejezte ki tiszteletét, illetve a papszenteléskor 
tett engedelmességi ígéretét főpásztora iránt. 

A szentbeszédet Székely János már mint szom-
bathelyi megyéspüspök mondta. A szentmise végén
a Szent Márton-oltárnál imádkozott az Egyházme-
gyéért, majd újra köszöntők következtek. Megyés-
püspök atya tiszteletére – aki a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságá-
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nak vezetője is – a cigány himnusz is felhangzott a 
Székesegyházban.                                                         Molnár Péter

A kinevező pápai bulla szövegét az alábbiakban olvas-

hatják. 

 erenc Püspök, Isten Szolgáinak Szolgája, kedves 
Fiának, Székely Jánosnak, eddig Febianai címzetes 

püspökének és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
segédpüspökének, kinevezett Szombathelyi püspöknek 
üdvözletét és apostoli áldását küldi.

Szolgálatunk során Istenbe helyezzük reményünket, 
aki „megmentett minket, nem azért, mert igazak voltak 
tetteink, hanem irgalmasságából, s a Szentlélekben való 
újjászületés és megújulás fürdőjében, akit Üdvözítőnk, 
Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk” (Tit 3,5-6), és 
isteni kegyelemmel megerősítve gondoskodunk a vilá-
gon élő minden katolikus hívőről, hogy az üdvösségnek 
ezt az örömhírét mindenütt tanúsíthassuk és hirdessük. 

Most tehát figyelmünket a szombathelyi nyáj felé for-
dítjuk, mely Tisztelendő Testvérünknek, Veres András-
nak a Győri püspöki székbe történt áthelyezése folytán 
pásztor nélkül maradt. Miután Te, Tisztelendő Testvé-
rünk, püspöki tisztségedet jól teljesítetted abban az egy-
házmegyében, melyből származol, és az ehhez szüksé-
ges adottságaidról és erényeidről tanúságot tettél, meg-
győződésünk, hogy a teendők tapasztalatának birtoká-
ban vállalni tudod az egyházmegye közösségének sú-
lyos elöljárói hivatalát. 

Ezért, meghallgatva a Püspöki Kongregáció tanácsát, 
apostoli hatalmunkkal a Szombathelyi Egyházmegye 
püspökévé nevezünk ki, felruházva minden joggal és 
kötelezettséggel, mely az egyházjog vonatkozásában 
e hivatallal jár, felmentve téged a fenti címben említett 
püspöki szék és egykori segédpüspöki tisztséged alól.

Szorgalmasan gondoskodjál arról, hogy egyházme-
gyéd papsága és népe tudomást szerezzen e kinevezés-
ről, akiket ezennel buzdítunk, hogy feléd állandó meg-
becsülést, engedelmességet, folyamatos együttműködést 
és szeretetet tanúsítsanak. Buzdítunk arra is, Tisztelendő
Testvérem, hogy Jézusban szakadatlanul bízva, a Bol-
dogságos Szűz Mária és Szent Márton közbenjárásával 
felvértezve, a rád bízott nyájat nagy tudással szolgáld, 
különösen a papokat, a kicsinyeket és az elesetteket, va-
lamint „erkölcsös beszédeiddel kedvességet önts a nép 
fülébe, és szavaiddal simogasd” (Ambrus, Ep. 36,5).

Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2017. esztendejé-
ben, június 18-án, pápaságunk ötödik évében.

Ferenc pápa

Fotók: Magyar Kurír/Merényi Zita
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A Magyar Katolikus Rádió és a Szombathelyi Televízió 
hosszabb beszélgetést készített Püspök atyával beiktatása 
előtt. E találkozó rövid összefoglalója következik, melyben 
Püspök atya beszélt gyermekkoráról, a ferences szellemi-
ségről, szentföldi tanulmányairól, érsekvadkerti papi szol-
gálatáról, afrikai missziójáról, a Caritas in Veritate Bizottság 
munkájáról és persze Szent Mártonról. 

Önt egész eddigi élete és munkássága Budapesthez és kör-
nyékéhez kötötte, most viszont távol kerül a fővárostól. 
Hogyan éli ezt meg?

Nagyon sok minden köt Budapesthez. A gyermekkorom, 
a ferences atyák, a kedves templom, a gimnázium, a renge-
teg plébánia, közösség. Nehéz is ezeket a kapcsolatokat át-
alakítani. Ezzel együtt volt kapcsolatom Nyugat-Magyar-
országgal is. Sok atyát tanítottam Budapesten, akik azóta a 
Szombathelyi Egyházmegyében szolgálnak. De voltam kis-
papként itt lelkigyakorlaton, templomszentelésen. És ké-
sőbb is hívtak több fontos eseményre. Vannak jó tapaszta-
lataim a helyi plébániákról és atyákról. 

Ráadásul ez a vidék hagyományosan katolikus vidék. En-
nek van-e jelentősége az Ön számára?  

Sokat jelent nekem az is, hogy a Szombathelyi Egyház-
megye – ahogy Szent II. János Pál pápa mondta – a vérta-
núk és a szentek földje. Gondolhatunk itt Szent Mártonra, 
Szent Kvirinre, később Boldog Battyhány-Strattmann Lász-
lóra, Mindszenty Józsefre és Brenner Jánosra. Nagy alakjai 
és kincsei ők az Egyházmegyének. De ez igaz a jelenre is. 
Sok érték van a hitoktatókban, a családokban, az atyákban. 
Ezekre építeni kell. Az egyik első vágyam, hogy meghall-
gassam az atyákat. Időt szánjak a velük való találkozásra, 
megismerjem, hogyan látják ők az Egyházmegye helyzetét, 
lehetőségeit, kihívásait, és kicsit e mentén szeretnék majd 
elindulni. 

Az életrajzából kiderül, hogy mozgalmas évek vannak a
háta mögött. Említette, hogy gyermekként Budapesten fe-
rences közösségbe járt, később a szentendrei gimnázium-
ban érettségizett. 

Életem első nagyon fontos mérföldköve nyilvánvalóan a 
szüleim. Ami jó elindult, annak a nagyon nagy részét nekik 

köszönhetem. És va-
lóban, gyermekként
egy nagyszerű feren-
ces templomba ke-
rültem. Annyira kü-
lönleges légkör ala-
kult ott ki, hogy 6–7 
évesen megszületett 
bennem, hogy pap le-
gyek. A ferences lel-
kiség ma is bennem 
van. 

Ezek szerint nagyon hamar megérett Önben a papi hiva-
tás gondolata. Tanult egy rövid időt az esztergomi szemi-
náriumban, majd Budapesten. De hosszabb ideig a Szent-
földön készült fel a papságra, mert lehetősége volt Jeruzsá-
lemben tanulni. Mit jelentett az Ön számára, hogy azon a 
vidéken élhetett évekig, ahol Jézus is tevékenykedett? 

Óriási ajándéka ez az életemnek. Egyébként ebben dr. 
Gyürki László atyának nagy szerepe volt. Az ő kapcso-
latainak köszönhetően kapta a magyar Egyház ezt a le-
hetőséget. A Szentföldön megismerheti az ember a Biblia 
valóságát: az éghajlatot, a nyelveket, a vallásokat. Látni a 
zsidó vallást, az iszlámot. Végigélni zsidó ünnepeket. Lát-
ni az iszlám titokzatos, mély gyökerét. A Szentföld nekem 
elsősorban nagy lelki élmény volt. Eleinte azt éltem meg, 
hogy a föld felett lebegek. Azon a helyen járni, ahol Jézus 
élt. Újraélni az Ő találkozásait, szavait. Egy csodálatos aján-
dék, amit egy életen át magával visz az ember. Így bármi-
kor olvassák az evangéliumot, mindig előttem van a kép a 
helyszínről.

Hazatérése után nem sokkal, 1991-ben szentelték pappá. 
Néhány nappal később Érsekvadkerten, egy Nógrád megyei 
községben találta magát. Ez az az időszak, a rendszervál-
tás utáni évek, amikor nagyon sokan találtak vissza az 
Egyházhoz, a hithez, egyre többen kezdtek templomba jár-
ni. Ez azt jelenti, hogy könnyű dolga volt? 

Bizonyos értelemben igen. Ezek nagyon szép, derűs, épí-
tő évek voltak. Nagyon eleven egyházi élet zajlott itt. Hi-
téhez ragaszkodó palóc vidékről van szó. Egy másik nagy 

Fotó: Magyar Kurír/Merényi Zita
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ajándék volt számomra a cigányság megismerése. Addig 
szinte semmi ismeretem, kapcsolatom nem volt a cigány-
sággal. Sokszor mentem le a hosszú cigánysorra. Mindig 
nagy szeretettel fogadtak. A faluban élő cigányság egyik 
nagy vezére rögtön mellém állt a lelkipásztori munkában, 
így szép gyümölcsei lettek ennek a találkozásnak. 

Hogy sikerült hozzájuk közel kerülni és a hitre vezetni 
őket? 

A cigány gyermekek eleinte nem jártak hittanra. Megta-
nultam a cigány himnuszt és elkezdtem nekik énekelni. Kü-
lönleges dolog volt reverendában és gitárral a cigány him-
nuszt énekelni. Egyből érezték, hogy erős szimpátia van ben-
nem feléjük, így kezdtek el bejönni hittanra, majd néhány 
hónap múlva meghívtam őket kirándulásra. Ezt követően 
kezdtem el a családokat látogatni, és megkezdődtek a fel-
nőtt hittanórák is. Ettől kezdve bárhová kerültem, mindig 
próbáltam keresni a cigányságot, meg általában a legszegé-
nyebb rétegeket. 

Ezt feladatul is kapta később, hiszen a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságá-
nak vezetője lett. Itt milyen feladatai vannak? 

Három oszlop van, amin cigány testvéreink felzárkózá-
sa nyugszik: az oktatás, a munkahelyteremtés és a szív. Ez 
utóbbi azt jelenti, amikor valaki mentálisan változik, ami-
ben a hit sokat tud segíteni. Gyakran a teljes életvezetése: a
családhoz való hozzáállása, az, hogy elkezd tanulni, mun-
kát keresni, változik. Az Egyház ebben tud a legtöbbet ad-
ni, de próbálunk például az oktatásban is segíteni. Az or-
szágban 62 helyen hoztunk létre közösségi házakat, ahol a 
gyerekek délután tanulnak. Ennek a legfőbb célja, hogy ne 
essenek ki az iskolából. Egy másik nagy vállalkozás a lelki-
pásztori munkatársak képzése. Már körülbelül 160 cigány 
felnőtt végezte el a képzést. Ők a lakóhelyükön kis csopor-
tok vezetői: imacsoportoknak, de van, ahol az iskolák és a 
családok közötti kapcsolat fenntartásában, közvetítésében 
működnek közre. 

Érsekvadkert után rövid ideig Rómában is tanult, majd 
afrikai misszión vett részt. Milyen tapasztalatokkal tért 
haza? 

Róma is nagy kincs volt. A tudományok olyan mélység-
ben való megnyílása, amit addig el sem tudtam képzelni. 
Maga a könyvtár is egy csoda volt a Biblikus Intézetben. 
Egy hatalmas épület, csak könyvekkel tele. Minden óko-
ri dokumentum kézzelfoghatóan ott volt. Afrikába pedig 
olasz fiatalokkal együtt jutottam el. Másfél hónapra men-
tünk ki, főként kutakat ásni és látni a missziókat. Megha-
tározó része volt ez az életemnek. Egyrészt látni Afrikának 
a szívszorító szegénységét, ugyanakkor a rengeteg emberi 
kincset, nagyon sok mosolygós gyermekarcot és a nagyon 
eleven egyházi életet. Ott éppen születőben van az Egyház. 

Visszatérve Rómából és Afrikából, több plébánián is te-
vékenykedett Budapesten, több világi és egyházi közösség-
nek lett lelki vezetője, elnöke, tagja. Sokan úgy ismerik 
Önt, mint a magyar Cursillo mozgalom vezetőjét. 

Egyik plébániámon, Budán csodálkozva láttam, hogy gyak-
ran megjelennek férfiak, akiket addig sosem láttam. Meg 
is kérdeztem őket, hogy ez minek köszönhető és mindig 
ezt a titokzatos szót mondták: Cursillo. Később én is részt 
vettem egy cursillos hétvégén. Döbbenetesen nagy élmény 
volt azt a három napot átélni: a tanúságtételeket, a nagyon 
elven hitet, amit meg lehetett tapasztalni. És elkezdtem 
papként a mozgalomban dolgozni. A Szentlélek nagy aján-
dékai ezek a lelkiségi mozgalmak az Egyházban. 

Ezen kívül a Caritas in Veritate Bizottság vezetője is, 
amely az Egyház társadalmi kapcsolatait igyekszik erősí-
teni. Milyen módon? 

Mai világunkban a keresztény értékrend kevés szót kap, 
pedig sok szellemi energiája és kincse van az Egyháznak. 
A Bizottság szeretné az Egyház tanítását, látásmódját, tevé-
kenységét a társadalomban megjeleníteni, valamilyen mó-
don hatni a társadalmunkra, például a családok problémá-
jának megoldásában vagy az oktatásügyben, gazdasági 
kérdésekben. A keresztény látásmód megtermékenyítette 
Európát, ebből született ez a szép és élhető világ, amit ma-
gunk körül látunk. Nem véletlenül akarnak sokan idejönni, 
mert látják, hogy ez egy környezetét ápoló, emberi méltó-
ságot tisztelő, művészeteket-tudományokat kivirágoztató 
kultúra. Ez nagyon sokakat vonz. Ez a kereszténységből 
táplálkozik elsősorban. A kontinens jelenlegi válságának 
legfőbb oka éppen az, hogy ettől az éltető forrásától eltá-
volodott. Ezt szeretnék gyógyítani a bizottságon keresztül, 
például a KATTÁRS napok megszervezésével. 

A Szombathelyi Egyházmegye védőszentje Szent Már-
ton. Róla kortársai feljegyezték, hogy nem kívánta a mél-
tóságot, sokkal inkább közel állt hozzá a szerzetesi élet-
forma. Ön is fontosnak tartja, hogy a hívek közelében ma-
radjon. Erre utal, hogy segédpüspökként is aktív lelkipász-
tor volt. Változik-e ebben bármi azzal, hogy hivatalosan 
is megyéspüspök lett? 

A püspök legfőbb feladata nem az adminisztratív dönté-
sek meghozatala vagy intézmények irányítása. A küldeté-
sünk mélye az Isten szeretetéhez, titkához való vezetés, az
ebben való erősítés. A püspök is alapvetően pap, aki prédi-
kál, misézik, gyóntat, kapcsolatot tart a papjaival. Szeret-
nék továbbra is ezen az ösvényen haladni, elérhető marad-
ni és konkrétan is segíteni a helyi közösségek életét.                                                      

A teljes beszélgetést megtekinthetik Egyházmegyénk honlapján, 
a www.martinus.hu oldalon. 
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„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhektől 
roskadoztok, én felüdítelek titeket” (Mt 11,28). Az Úr ezt a monda-
tot nemcsak néhány embernek, nemcsak barátainak mondja, hanem 
mindazoknak, akik belefáradtak az életbe és roskadoznak alatta. Ki 
érezheti kizárva magát ebből a meghívásból? Az Úr tudja, mennyire 
nehéz lehet az élet. Tudja, hogy sok minden megterheli a szívünket: 
a múlt csalódásai és sebei, aztán a terhek, amelyeket hordoznunk 
kell, a sérelmek, amelyeket el kell tűrnünk a jelenben, a jövővel kap-
csolatban pedig bizonytalanság és aggódás tölt el minket.

Látva mindezt, Jézus első mondata egy meghívás: meghívás arra, 
hogy mozduljunk meg és reagáljunk: „Jöjjetek!” Amikor a dolgok 
rosszul mennek, elkövethetjük azt a hibát, hogy egy helyben, elte-
rülve maradunk. Nyilvánvalónak tűnik, mégis mennyire nehéz re-
agálni és megnyílni! Nem könnyű! A felhős időszakokban ösztönö-
sen magunkba fordulunk, kesergünk, hogy mennyire igazságtalan 
az élet, mennyire hálátlanok a többiek, mennyire rossz a világ, és így 
tovább. Mindannyian ismerjük ezt. Nemegyszer volt már részünk 
ebben a kellemetlen tapasztalatban. Így, magunkba zárkózva, min-
dent sötéten látunk. Hozzászokunk a szomorkodáshoz, a szomorú-
ság mindennapossá válik, padlóra küld minket: szörnyű dolog ez a 
búskomorság! Jézus viszont ki akar húzni minket ebből a „futóho-
mokból”, ezért így szól mindnyájunkhoz: „Jöjj!” – „Kicsoda?” – „Te, 
te és te…” A kiutat a kapcsolat jelenti, az, hogy kinyújtjuk a kezün-
ket, és felemeljük a szemünket arra, aki igazán szeret minket.

Vár ránk, szüntelenül vár, nem azért, hogy varázsütésre megsza-
badítson minket a problémáktól, hanem hogy megerősítsen minket 
a problémákkal való küszködésünkben. Jézus nem szabadít meg 
minket az élet terheitől, de a szív szorongásától igen; nem veszi le 
vállunkról a keresztet, hanem együtt hordja velünk. És vele minden 
teher könnyűvé válik (vö. Mt, 11,30), mert ő az a felüdülés, amelyet 
keresünk. Amikor az életünkbe belép Jézus, vele jön a béke: az a 
béke, amely megmarad a megpróbáltatások, a szenvedések között 
is. Menjünk Jézushoz, időzzünk nála, találkozzunk vele mindennap 
az imádságban, folytassunk vele személyes, bizalmas párbeszédet, 
csillapítsuk éhségünket az élet kenyerével, amelyet ő ad: érezni fog-
juk, hogy ő szeret minket, és vigaszt nyújt nekünk.                   Ferenc pápa 

Boldog Alojzije Stepinac bíboros, zágrábi ér-
sek életéről tanácskoztak a Vatikánban. Július 
12-én és 13-án a vatikáni Szent Márta-házban 
hatodik és egyben utolsó ülését tartotta az a 
vegyes szakbizottság, amelyet horvát katoli-
kus és szerb ortodox szakemberek alkottak.

A kölni dómban tartott gyászszertartáson vet-
tek végső búcsút július 15-én Joachim Meis-
ner bíborostól, nyugalmazott kölni érsektől. 
A július 5-én elhunyt főpásztorért utóda, Rai-
ner Maria Woelki bíboros mutatott be szent-
misét, amelyen Erdő Péter bíboros mondott 
homíliát.

Újratemették az 1948-as év legnagyobb poli-
tikai perében halálra ítélt Királyfalvi Miklóst, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pócspet-
riben, július 8-án. A község templomában a 
pócspetri születésű Veres András győri me-
gyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét.

Június 12-én földrengés sújtotta Leszbosz szi-
getét. Ferenc pápa ötvenezer eurót adomá-
nyoz a földrengés sújtotta áldozatok megsegí-
tésére. A pápa adománya ökumenikus szem-
pontból nagy értékkel bír: a nagyrészt ortodox 
lakosság részesül belőle, Leszboszon ugyanis 
összesen ötven katolikus él.

Róma védőszentjei, Szent Péter és Szent Pál 
apostolok ünnepén, június 29-én kezdte meg 
hivatalosan általános helynöki mandátumát 
Angelo De Donatis érsek, aki immár a Laterá-
ni Szent János-bazilika főpapja is. Ferenc pápa
május 26-án őt választotta a leköszönő Agosti-
no Vallini bíboros, római helynök utódául.

Június 29-én a tihanyi bencés közösségben ün-
nepélyes örökfogadalmat tett Czakó Dávid 
András testvér. Az ünnepélyes örökfogada-
lommal megfogadta a szerzetesi életalakítást, 
az állhatatosságot és az engedelmességet elöl-
járójának és a testvérek közösségének. A szer-
zetesek életének keretét a liturgia (közösség-
ben végzett imádság), a lectio divina (a Szent-
írás imádságos olvasása) és a munka ritmusa 
jelöli ki.

Az oldAlt összeállítottA: Kovács József

A híreK forrásA: MAgyAr Kurír
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 bűnbánat szentsége kapcsán még egy
témakör kívánkozik ide, ez pedig a 

büntetések elengedése. Természetesen itt nem 
az ún. ideigtartó büntetésekről van szó, amik 
a halál után a tisztítóhelyen bizonyos ideig 
tartó szenvedést jelentik, hiszen ezekben 
Mennyei Atyánknak van kizárólagos illeté-
kessége, hanem olyan büntetésekről, amiket 
az Egyház szab ki bizonyos cselekmények el-
követése miatt.

Az Egyház büntetőjogának ismertetése 
meghaladná ennek a rovatnak a kereteit, így 
csak annyit jegyeznénk meg, hogy az egyhá-
zi büntetés lehet kiközösítés (az Egyház lelki
javaiból való teljes kizárás), egyházi tilalom
(liturgikus cselekményen való szolgálat meg-
tiltása, szentségek végzésének és felvételének 
tiltása) vagy felfüggesztés (felszentelt sze-
mély eltiltása szolgálatától).

A számos büntetendő cselekmény közül
egyet említünk meg, a magzatelhajtást. Mind-
az, aki eredményes abortuszt végez, vagy 
közreműködött benne – akár fizikailag, akár 
erkölcsileg –, automatikusan kiközösítésbe
esik. E bűn tehát egyházi büntetéssel jár 
együtt, ami alól eredetileg csak a püspök ad-
hatott feloldozást. Az utóbbi időkben a püs-
pökök papjaiknak is megadták a feloldo-
zás lehetőségét, Ferenc pápa pedig minden 
gyóntatóra kiterjesztette. 

Az abortusz bűne és büntetése alól a gyón-
tató a szentségi gyónás keretében együtte-
sen ad feloldozást, a büntetés elengedésé-
nek ilyenkor nincs külön formája. Vannak 
azonban olyan szabályozott esetek, amikor 
az egyházi büntetés alól a papnak külön fel-
oldozást kell adnia. Ez hasonlóan hangzik, 
mint a bűnök alól való feloldozás: „Én felol-
dozlak téged a kiközösítés büntetése alól az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

                                                                Ipacs Bence

 ármely érvénytelen házasság érvényesíthető új beleegyezés 
törvényes formában való kifejezésével, feltéve, ha minden is-

teni jogú akadály megszűnt. Egyházi jogú akadályok esetében pe-
dig akkor érvényesíthető a házasság, ha az akadály megszűnt vagy 
felmentéssel elhárult. Ez a mód tulajdonképpen nem is házasság 
érvényesítése, hanem egyszerűen házasságkötés.

A házassági beleegyezés kifejezése, illetve megújítása történhet 
privát vagy titkos módon is, erre azért van lehetőség, mert az Egy-
ház szeretné, hogy a házasságok érvényesek legyenek, ezért nem 
akar túl nagy és nehéz akadályokat gördíteni az érvényesítés elé.

Az egyházi házasságok érvénytelenségének okai sokfélék lehet-
nek, amiket három nagy kategóriába lehet csoportosítani: 1.) ér-
vénytelenítő akadályok fennállása; 2.) a beleegyezés hiányossága; 
3.) a kánoni forma hiánya.

A házasság érvényesítésének két formáját ismeri az egyházjog: az 
egyszerű érvényesítést és a gyökeres orvoslást. Az egyszerű érvé-
nyesítés során a felek vagy legalább az egyikük megújítja a házassá-
gi beleegyezést. A gyökeres orvoslásnál azonban nincs a beleegye-
zés megújítására szükség, mivel az megvolt és továbbra is fennáll. 
Mindkét esetben a házasság az érvényesítés pillanatában válik ér-
vényessé. A jogi hatások azonban különböznek, mert a gyökeres 
orvoslásnak visszamenő hatásai vannak, bár bizonyos estekben az 
egyszerű érvényesítés esetében is előfordul.

Az egyszerű érvényesítés és a gyökeres orvoslás több szempont-
ból különbözik, az egyik a házassági beleegyezés. E tekintetben az 
egyszerű érvényesítésnél a házassági beleegyezés megújítása kö-
telező mindkettő vagy legalább az egyik fél részéről. A gyökeres 
orvoslás esetében erre nincs szükség, mivel a beleegyezés kifejti a 
hatását, ha nem vonták vissza. Így a gyökeres orvoslás lehetséges 
a felek tudta nélkül is, míg az egyszerű érvényesítésnél szükséges 
legalább az egyik fél aktív közreműködése.

A másik különbözőség az egyszerű érvényesítés és a gyökeres 
orvoslást nézve a szerzőjét tekintve van, hiszen a gyökeres orvos-
lás esetében mindig szükséges az egyházi hatóság közreműködése, 
míg az egyszerű érvényesítésnél erre nincsen szükség. 

A harmadik különbözőség a két jogintézmény között a hatásukat 
tekintve van, hiszen közös bennük, hogy a házassági kötelék az ér-
vényesítés pillanatában jön létre, de a különbségek a jogi hatások 
tekintetében vannak.

A negyedik különbözőség a formájukat tekintve van, mert a gyö-
keres orvoslás esetében nincs szükség a kánoni formára, míg az egy-
szerű érvényesítés esetében ez elengedhetetlen.

Az ötödik különbözőség a két jogi eset tekintetében az alkalma-
zást tekintve van, mert az egyszerű érvényesítés a rendes mód, a 
gyökeres orvoslás pedig a rendkívüli, amihez csak akkor szabad fo-
lyamodni, ha az egyszerű érvényesítésre nincs lehetőség vagy azt 
csak súlyos kellemetlenség közepette lehetne megoldani.      Déri Péter
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Június 25-én Brenner József nagyprépost pappá szentelésé-
nek hatvanadik évfordulóján gyémántmisét mutatott be a 
szombathelyi Székesegyházban. A jeles ünnep a paptestvé-
rek, és több száz hívő és tisztelő jelenlétében zajlott.

Június 26-án reggel ismét gyerekzsivajtól volt hangos a 
jánosházi Szent Imre Általános Iskola udvara. A táborozó 
gyerekek izgatottan várták, hogy elkezdődjenek a progra-
mok, kezdetét vegye az egyhetes Erzsébet tábor.

Június 23–24-én a Visegrádi Szent György Lovagrend Vas 
Megyei Priorátusának tagjai, hagyományőrzők és érdeklő-
dők indultak el Ukrajnába, a Kárpátok vidékére. Felkutat-
ták a 83-as gyalogezred katonáinak sírjait.   

Június 24-én újra megtelt a szombathelyi Székesegyház jubi-
láló házaspárokkal, immár hagyománnyá vált az  évenkén-
ti közös ünneplés. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János 
kinevezett szombathelyi megyéspüspök mutatta be.

Június 17-én szentelte áldozópappá Kaszás Csabát a szom-
bathelyi Székesegyházban dr. Pápai Lajos nyugalmazott 
győri megyéspüspök. A pap feladata, hogy jelenvalóvá te-
gye Krisztust, mondta a püspök szentbeszédében.

Június 23-án adták át a Szent Gellért-díjakat a Szombathe-
lyi Egyházmegyében. Hárman részesültek az elismerésben, 
amit az egyházmegyei oktató-nevelő intézmények pedagó-
gusainak, dolgozóinak tartott év végi köszöntőjén adtak át. 
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PROGRAMAJÁNLÓ

augusztus 19. (szombat) 24 órás szentségimá-
dás (Szombathely–Zanat, Szent László-temp-
lom); 10 óra Templomszentelési évforduló (Za-
labaksa, Szűz Mária Világ Királynője templom); 
19 óra  Szent István-ünnep (Zalaegerszeg) • au-
gusztus 20. (vasárnap) 8.30 óra Ünnepi szent-
mise (Szombathely, Szent István-szobor) • au-
gusztus 22–23. (kedd–szerda) „Ciklus-show” 
(Szombathely, Martineum Felnőttképző Aka-
démia) • augusztus 24–27. (csütörtök–vasár-
nap) Egyetemista Tábor  (Szombathely, II. Já-
nos Pál Katolikus Szakkollégium és Kollégium) 
• augusztus 26. (szombat) 10.30 óra Papok és 
szüleik zarándoklata és a Brenner János Ima-
szövetség tagjainak szentmiséje (Szentgotárd-
Zsida, Jó Pásztor kápolna)

 ehéz lenne megmondani, hogy egy-egy időszakban miért 
több, máskor miért kevesebb a papi hivatás. Vannak ugyan 

klasszikus „receptek” a hivatások születésére, ilyennek mondják 
például a keresztény családokat, és ezzel szembeállítják azt, hogy 
ha nincsenek ilyen családok, akkor hivatás is kevesebb van, de 
ezt megcáfolja a tény, hogy számtalan pap, szerzetes és növendék 
olyan családból származik, ahol a vallásnak nem volt jelentősége. 
Hiszen az aratás Urának nem jelent akadályt, hogy egy vallástalan 
környezetben növekvő fiatal szívében elültesse a hivatás magját. 

Azt gondolom, nem is kell nekünk „receptekkel” foglalkoznunk. 
Inkább azzal, amit Jézus mond: „Az aratnivaló sok, de a munkás 
kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, küldjön munkásokat az ara-
tásába.” (Lk 10,2) Azt mondja, kérjünk. Ha pedig „ketten közületek 
valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják meny-
nyei Atyámtól.” (Mt 18,19)

A Brenner János Imaszövetség több mint 1100 tagja ugyanazt ké-
ri nap mint nap: új hivatásokat. És hogy meghallgatásra talált-e 
kérésünk? Dr. Székely János megyéspüspök hivatalba lépésének 
első napján öt (!) fiatalt vett fel az Egyházmegye papnövendékei 
közé. Ezzel a kispapok száma az elmúlt években megszokott öt-
hatról kilencre emelkedett. Nehéz lenne bebizonyítani, hogy ez az
Imaszövetségnek köszönhető. De azt is nehéz lenne megmagya-
rázni, hogy miért pont most jelentkezett ennyi fiatal. Egy biztos: 
most sokkal többen imádkozunk hivatásokért, arra pedig ígére-
tünk van, hogy a közös imádság meghallgatást nyer.

Az Imaszövetség tagjainak 2017. augusztus 26-án, szombaton, 
10:30 órakor lesz az első közös szentmiséje a szentgotthárd-zsidai 
Jó Pásztor kápolnánál. János püspök atya mindenkit szeretettel 
vár erre a szentmisére, mely a papok és szüleik zarándoklatának 
szentmiséje is lesz. Akik pedig nem tudnak az alkalmon részt 
venni, kérjük, lélekben kapcsolódjanak be a hálaadásba!

 Ipacs Bence
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Öregisten, Nagyisten

mit akarjunk s mit nem:

törvényed vezessen

hogy e kis nép oda ne vesszen

át ne lyukadjon helyünkön a térkép

ki ne radírozzon a világi lét végképp

serkentsd fel szolgád a Magyarok Istenét

kend meg könnyektől elhomálylott szemét

küldd le a magasból újra e véres-veres földre

tartsd köztünk szellemét most és mindörökre.

(A Születés előtt túl hosszú volt az Ádvent

– hiszen az életünk hovatovább ráment –

mielőtt nem késő, Te mondd ki az Áment.)

Közismert vers utolsó szakaszát idéztük fentebb. A hazá-
juk sorsáért aggódó, vallásos emberek körében méltán nép-
szerű és gyakran idézett Ima Magyarországért című költe-
ményről van szó, melynek ott a helye a 20. század „nagy” 
versei között. Aki írta, inkább prózaíró alkat, novelláiról, 
regényeiről ismert. Viszonylag későn indult a pályája, har-
mincas életéveinek közepén. Hosszú ideig tanított is az írás 
mellett. Tehetségével a József Attila-díjat és a Kossuth-díjat 
is kiérdemelte, de ami a legfontosabb, a közönség szeretete 
elkísérte egész pályáján. Sokan bizonyára már az első sor 
olvastán ráismertek: Jókai Annáról van szó, aki idén, a nyár 
elején tért meg Teremtőjéhez. 

Mi most egy kevésbé ismert versével tisztelgünk az írónő 
emléke előtt.

PONTOSÍTÁS

Az angyaloknak nincsen szárnyuk
– tudnak röpülni
Az ördög nem fekete
– annál sokkal sötétebb
A menny nem fönt a pokol nem lent
– nem hely inkább állapot
Jézus nem fotogén és nem fecserészik
– Ő nem a tévékettő sztárja
Krisztus nem csak meghalt értünk
– elő is élt nekünk valamit
Isten nem ősz és nem lakozik
– Ő van, tér s idő felett

Az ember többé nincs gyámság alatt
– az útért és az irányért maga felel
A halál akár a mag halála nem pusztán rothadás
– hanem az új hajtás feltétele

Jókai Anna szabadverse pontosítások sora. Minden pá-
ratlan sor a közvélekedésre utal, ezeket rögtön tagadja is 
az írónő. „Ami téveszme, le kell azt fejezni” — írja egy másik, 
Apokrif imák című versében. A szöveg első felében párba 
állítható vallási motívumokat (angyal – ördög, menny – po-
kol) fogalmaz újra, „tesz helyre”a páros sorokban, s az ol-
vasó önkéntelenül is rábólint Jókai Anna igazságaira. Ta-
lán meghökkentő a vers közepén a bulvár ízű szóhasználat 
Jézus kapcsán: fotogén, fecserészik, tévékettő, sztár. Valóban,
Jézus nem szorul rá arra, hogy „celebként” próbálják nép-
szerűsíteni, elvonva a figyelmet küldetésének lényegéről.
Szintén furcsa kifejezés az „elő is élt nekünk”, arra em-
lékeztet, mikor a rendező „előjátszik” valamit a színésznek, 
példát ad, hogy mit szeretne tőle látni. Jézus nemcsak 
szavaival tanított, de egész életével követendő példát 
mutatott. A zárás, a találó mag-hasonlattal, a földi élet más 
dimenzióban folytathatóságára, az üdvözült örök életre 
tanít.

Írásunk végén idézzük a jó barátnak, dr. Békefy Lajosnak 
búcsúzó sorait:

Maradj velünk továbbra is lelkünkben, ékes és igaz szavaid- 

dal! Köszönjük, hogy az egész nemzetet hívtad fel évtizedeken át

annyi féltő mondatoddal, könyveddel, imáddal. Bárcsak szívig 

jutna a szó…                        
Szauer Ágoston
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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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Dr. Széll Kálmán nyugalmazott osztályvezető főorvos 
Göncölszekér című könyvéből adunk közre egy újabb 
– sorozatunkban utolsó – részletet.

 inden ember élete egy kész regény, ha tetszik egy
végeláthatatlan tv-sorozat. Szerzője maga az Élet,

rendezője a Sors. Nincs két egyforma élet. Az életregények 
hamisítatlan, élethű nyomdai rögzítését valószínűleg 
egyetlen kiadó sem vállalná, mert az így készült könyveket 
nem tudnák eladni. Csak a jól megírt, szerkesztett regé-
nyeket olvassák (már amennyire), pedig ezek többnyire 
nem a valóságot, hanem annak csak „földi mását” nyújtják. 
Életünk, (családunk élete) általában nem úgy alakul, ahogy 
elterveztük, annak csak részben alakítói, inkább tárgyai, 
elszenvedői vagyunk. Egy ember élete a Mindenséghez ké-
pest a tiszavirágéhoz hasonlítható. Rövid virágzást követő-
en a vízbe hullva elpusztul. Néhányat – átmenetileg – „meg-
ment”, „kiemel” a történelem. Isten szemében minden em-
ber egyforma, nincs „különb ember”, s én sem érzem ma-
gam senkinél sem különbnek. Életutam egy a XX. és XXI. 
század emberei közül, sokakhoz hasonló, ám – mint min-
denkinek – vannak egyéni sajátságai is. Az emberiség törté-
nelme az egyedi emberek történetéből épül fel. Ebben a 
folyamatban legfeljebb szerény téglának érezhetem maga-
mat.

Az életkor nem érdem. Úgy éltem meg a kilenc évtizedet, 
hogy közben azt érezhettem, hogy Istennek volt velem ter-
ve, ezért életem tanuló, gyógyító és nyugdíjas éveit igye-
keztem úgy kihasználni, hogy az hasznos legyen. Ám az is
lehet, hogy a hosszú földi élet nem ajándék, hanem peni-
tencia. Az örök boldogság késleltetése, mert még itt a föl-
dön kell vezekelnem (dolgoznom és szenvednem), mert 
van mit törlesztenem, még nem értem meg igazán az üd-
vösségre. Ilyen értelemben a hosszú életet felfoghatnám 
akár büntetésnek is. 

Az emlék olyan, mint a színes fénykép. Túl azon, hogy 
eleve csak a legszebb pillanatokat, tájakat örökítjük meg, 
eltűnik mögüle a vihar, a hőség, az éhség és fáradtság, a 
nap izgalma, gondja, csak az aranyos napsütés, a mosoly 
és a derű marad meg. A múltba menekülve az ember újra 
fiatallá, egészségessé és alkotóképessé válik. S ez benne a 
szép! Jó volna útvesztőjében eltévedni, hogy ne kelljen újra 
a jelenre ébrednünk, és elbújhatnánk a jövő elől.

Bárhova sodort az élet – hazánkban, a háborúban, fog-
ságban s a nagyvilágban –, amint tehettem, önkéntelenül 

is mindig megkerestem a Göncölt. Néha úgy tűnt, 
mintha biztatóan rám kacsintott volna: „Fel a fejjel, itt 
vagyok!” Kissé más szögben állt mindenütt és minden 
időben. Amikor felfedeztem, mindig megnyugodtam, 
mert tudtam, hogy otthonommal és szeretteimmel egy 
ég köt össze, az otthoniak ugyanazt láthatják, ezáltal a 
Göncöl mindig összekötött hazámmal, otthonommal, sze-
retteimmel, halottaimmal. Talán a túlvilággal is?

Amikor megszülettünk egy merőben új és idegen világot ismer-
tünk meg, s a tisztes kort megérők egy számukra már fokozatosan 
idegenné váló világtól szakadnak el. Az élet egyirányú utca! 
Benne csak előrelépés van és nincs hátra. Sőt zsákutca! De 
reményeink szerint mégsem végállomás, amiből valamiféle 
kivezetőnyílásban, átszállóhelyben bízunk. (Már a régi gö-
rögök is abban bíztak, hogy vár reájuk Kharon révész, aki 
a Styx folyón csónakkal szállítja át a holtakat egy másik 
birodalomba.) 

Abban bízom, hogy életünk útján – tudatosan, vagy tudat 
alatt – valójában Isten fele közelítünk, miközben mintha 
Isten is szembejönne velünk. Mindannyian vándorok va-
gyunk ezen az úton. Sőt zarándokok, a zarándoklat minden 
nyűgével és vezeklésével. Úgy tűnik, a magunk választotta, 
ám valójában számunkra kijelölt útjainkon ballagunk az 
ismeretlenség felé. Fizikailag látszólag másokkal ugyan 
közös úton járunk, mégis mindenki a saját ösvényén buk-
dácsol. Nincs két egyforma út. Az útnak valahol, valami-
kor vége van, s nem tudjuk, mit tartogat a földi cél. Utunk 
végső szakaszán talán találunk valami botfélét, amire tá-
maszkodhatunk, vagy akad egy Cirenei Simon, aki köny-
nyít a terhünkön. Mert már nem csak málhánk tűnik ne-
hezebbnek, de mi magunk is terhek vagyunk. Titok, hogy 
mindez miért? Addig vonszoljuk magunkat, amíg fogyó 
árnyunkat el nem lepi a végtelenség. Az a távoli horizont, 
amelyet nem ismerünk, mert csak azok birtokolhatják, akik
már a célegyeneshez eljutottak. Csak nekik jár – sőt kötelező 
– a belépés. Személyes joguk, sőt feladatuk a paradicsomi 
célszalag átvágása. Mindaddig mindannyian csak „váro-
mányosai” vagyunk a „Nagy Ismeretlen” birodalomnak, 
amiben megszabadulunk a tér és idő bilincseitől, s ami in-
nen nézve olyan alkonyatnak tűnik, amit teljességgel beterít 
a csillagokat és a földi árnyakat is elfedő őszi köd, ám ami 
mögött – reményeink szerint – felsejlik valami földöntúli 
ragyogás, szeretet és béke. Mindannyian kitartóan, remény-
kedőn vándorolunk, botladozunk ezen káprázatos cél fel.                                                                  

Széll Kálmán



 Martinus.hu        2017. augusztus • Martinus     13



14    Martinus • 2017. augusztus        Martinus.hu

2017-ben emlékezik meg Egyházmegyénk Brenner János 

rábakethelyi káplán vértanúságának 60. évfordulójáról. 

Több egyházközség is útra kelt már, hogy kifejezzék 

tiszteletüket, leróják kegyeletüket János atya emléke 

előtt, meglátogatva azokat a helyeket, ahol szolgálati 

éveit töltötte. 

 emcsak egyházközségek indultak útnak. Május 
8-án Szentgotthárdon tartotta rekollekcióját a Szom-

bathelyi Egyházmegye papsága. A plébániatemplom mel-
letti színházban – amely korábban szintén templom volt, 
majd a későbbiekben magtárként funkcionált – Brenner 
József nagyprépost tartott személyes hangvételű előadást 
testvéréről, melyben számos kevésbé ismert történésre is
felhívta a figyelmet. A több mint 70 paptestvér délben a zsi-
dai Jó Pásztor kápolnánál mutatott be szentmisét Császár 
István egyházmegyei kormányzó vezetésével. Brenner Jó-
zsef homíliájában a papi hivatásról és az áldozat fontossá-
gáról szólt. 

A balogunyomi hívek június 3-án keltek útra Rábaket-
helyre. A zarándoklatra 44-en jelentkeztek, közülük 13-an
kerékpárral vágtak neki a közel 50 km-es távnak. A hívek
megtekintették a rábakethelyi Mindenszentek-templomot, 
majd útjuk a zsidai Jó Pásztor kápolnához vezetett, ahol 
szentmisén vettek részt. Dr. Rátkai László plébános atya ho-
míliájában arról a Brenner Jánosról beszélt, akit személyesen 

is ismert, aki tisztelte, szerette az embereket, és jó példával 
járt a fiatalok előtt. Az egyetemes könyörgésekben új papi 
és szerzeti hivatásokért, János atya boldoggá avatásáért 
és a családokért is imádkoztak. A napot a kápolnában az 
emlékezés koszorújának elhelyezésével, valamint Brenner 
János atya utolsó útját végigjárva keresztúttal és egy mécses 
meggyújtása mellett imákkal, énekekkel zárták. 

Június 5-én gyalogos-buszos zarándoklatot szerveztek a
kámoni és herényi hívek Rönökre és Szentgotthárdra, a Bren-
ner János Emlékév plébániai programjaként. Első állomás-
ként Rönökön vettek részt kétnyelvű szentmisén. A szent-
mise után a gyalogos zarándokok a körmendi zarándokok-
kal együtt mentek Szentgotthárdra, a zsidai Jó Pásztor ká-
polnához. Itt közösen zsolozsmát imádkoztak, felajánlva azt 
Brenner atya mielőbbi boldoggá avatásáért, de imádkoztak 
papi hivatásokért és a családokért is. 

A Brenner János Kollégium munkatársai június 28-án jár-
ták végig Brenner János egykori szolgálati helyeit: a farkas-
fai templom megtekintése után a máriaújfalui kápolnában 
vettek részt szentmisén, melyet Ipacs Bence kollégiumi lel-
kész mutatott be. Ezután a rábakethelyi Mindenszentek-
templomtól a Jó Pásztor kápolnához, majd a zsidai emlékke-
reszthez gyalogoltak. Útjuk valamennyi állomásán imád-
koztak kollégiumuk névadójának boldoggá avatásáért.

A hagyományoknak megfelelően a Brenner János emléké-
re épített kápolnánál mutattak be szentmisét Kaszás Csaba,
a Szombathelyi Egyházmegye és Magyaros László, a Győri
Egyházmegye nemrég felszentelt papjai június 29-én, Péter
és Pál apostolok ünnepén. Az Egyházmegye több lelkipász-
tora is részt vett a szentmisén, köztük dr. Gyürki László, 
aki idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. 
Kaszás Csaba szentbeszédében arra kérte a jelenlévőket: 
imádkozzanak érte, hogy hivatásának megfelelően tudjon 
élni. Magyaros László a kitartó imádság és a példaképek 
fontosságára hívta fel a figyelmet. A szentmise végén új-
misés áldásban részesülhettek a megjelent hívek.

             Molnár Péter
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Dr. Székely János megyéspüspök az alábbi személyi 
változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyé-
ben. A külön nem jelzett változások 2017. augusztus 10-
től hatályosak.

szerzetesrendbe távozás
• Kirner Antal Zoltánt felmentette a celldömölki Nagy-
boldogasszony Plébánia vezetése alól, és elengedte a
Szombathelyi Egyházmegyéből, hogy beléphessen a Don 
Bosco Szaléziak Szent István Magyar Tartományába.

Plébánosi áthelyezés
• Németh Zoltán plébánost felmentette a körmendi 
Szent Erzsébet Plébánia vezetése alól, és kinevezte a cell-
dömölki Nagyboldogasszony Plébánia plébánosának.
• Kiss László esperesplébánost felmentette a Pákai Plé-
bánia és a Lenti Esperesi Kerület vezetése alól, és kine-
vezte a körmendi Szent Erzsébet Plébánia plébánosá-
nak. 
• Haller László plébánost felmentette az Ikervári Plébá-
nia vezetése alól, és kinevezte a Pákai Plébánia plébáno-
sának.

Plébánosi Kinevezés
• Tóth Andrást felmentette kisegítő lelkészi szolgálata 
alól, és kinevezte az Ikervári Plébánia plébánosának.
• Tartományfőnöke kérésére P. GhieMarsellinus SVD 
plébánost felmentette a Vasvári Plébánia vezetése alól, 
és helyére 2017. augusztus 1-jei hatállyal P. Tengan Se-
bastian SVD-t nevezte ki plébánosnak.

PlébániAi KorMányzói Kinevezés
• Porpáczy József plébánost, miután betöltötte 75. 
életévét, és az Egyházi Törvénykönyvben foglaltaknak 
megfelelően benyújtotta lemondását, felvette az Egyház-
megye nyugdíjas papjai közé, felmentette a Gyöngyös-
falui Plébánia vezetése alól, és kinevezte ugyanezen plé-
bánia plébániai kormányzójává.
• Pete Polgár Mátét felmentette a Szentgotthárdi Plé-
bánián betöltött kápláni szolgálata alól, és kinevezte a 
szombathelyi Szent István Király Plébánia plébániai kor-
mányzójává, továbbá a szombathelyi Brenner János 
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium iskolalelkészé-
vé és püspöki referensévé.
• Császár István egyházmegyei kormányzó 2017. júni-
us 1-jei hatállyal dr. Stift Zoltán börtönlelkészt – eddi-
gi megbízatását érintetlenül hagyva – kinevezte a So-
rokpolányi Lelkészség kormányzójává.

KórházlelKészi Kinevezés
• Takács Andrást felmentette a Lenti Plébánián betöl-
tött kápláni szolgálata alól, és kinevezte a zalaegerszegi 
kórház kórházlelkészévé, és a zalaegerszegi Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve Plébánia kisegítő lelkészévé.

KáPláni áthelyezés
• Tartományfőnöke kérésére P. Szikszay Leopold OFM 
káplánt 2017. augusztus 1-jei hatállyal felmentette a
szombathelyi Szent Erzsébet Ferences Plébánián betöl-
tött kápláni szolgálata alól, és kinevezte a zalaegerszegi 
Jézus Szíve Ferences Plébánia káplánjává.
• Tartományfőnöke kérésére P. Varga József Kamill 
OFM káplánt 2017. augusztus 1-jei hatállyal felmentet-
te a zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Plébánián betöl-
tött kápláni szolgálata alól, és kinevezte a szombathelyi 
Szent Erzsébet Ferences Plébánia káplánjává.

KáPláni Kinevezés
• Kovács Richárdot felmentette a zalaegerszegi kór-
házlelkészi megbízatásából, és kinevezte a Kőszegi Plé-
bánia káplánjává, valamint megbízta a kőszegi Árpád-
házi Szent Margit Oktatási Központ iskolalelkészi fela-
datainak ellátásával.
• Heiter Róbert Gottfried premontrei szerzetest, miu-
tán kérelmet intézett a megyéspüspökhöz, hogy a Szom-
bathelyi Egyházmegye papjaként szeretné folytatni szol-
gálatát, rendi elöljárója engedélyével felmentette a Szom-
bathelyi Főplébánia kisegítő lelkészi megbízatása alól, 
és kinevezte a Szentgotthárdi Plébánia káplánjává.
• Kaszás Csaba Richárd újmisést kinevezte a Lenti 
Plébánia káplánjává.

tAnulMányi szAbAdság
• Bokor Zoltán plébániai kormányzót felmentette a 
szombathelyi Szent István Király Plébánia vezetése, va-
lamint a szombathelyi Brenner János Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium iskolalelkészi és püspöki refe-
rensi megbízatása alól, és egy évre a római Pápai Magyar 
Intézetbe küldte, morálteológiai szaklicenciátusának 
megszerzésére.

Püspöki utószó

Kedves Paptestvérek, kedves Hívek!

A feltétlenül szükséges helyezések megtétele során 
nagyon nagy örömömre szolgált a paptestvérek hite-
les papi lelkülete, amellyel elfogadták a rájuk bízott
új feladatot. Biztos vagyok abban, hogy Isten mindany-
nyiuk életében bőségesen megjutalmazza, gyümölcsö-
zővé teszi ezt a krisztusi hozzáállást. Továbbra is ké-
rem a paptestvérek és a kedves hívek imáját, segítségét, 
tanácsait. Segítsen minket a Mindenható és Irgalmas 
Isten, hogy az Ő örömhírének hiteles tanúi lehessünk 
a világban!

János püspök




