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Lapunk címlapján a szombathelyi Hittanárképző Főisko-

la látható. Szeptemberben ebben az épületben is újra meg-

indul az élet, ismerkedjünk meg hát vele alaposabban!

 Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Köz-

pontja több mint 20 éve áll a szombathelyi hittanárképzés 

szolgálatában. Tanárainkkal és elkötelezett munkatársaink-
kal azon fáradozunk, hogy az Istennel való élő kapcsolatot, a 
hit elmélyítését, a teológia művelése iránti szeretet és minél 
családiasabb légkört tudjunk kialakítani azokban és azok 
számára, akik a hitátadás szolgálatába állnak katekétaként, 
lelkipásztori munkatársként és hittanárként.

A Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési 
Központjában alapvetően két szakon folytatunk képzést: 
Katekéta és lelkipásztori munkatárs szakon (alapképzés) és
hittanár-nevelőtanár szakon, itt mesterképzést is, illetve hit-
tanár-nevelőtanár osztatlan egy- és kétszakos tanárképzést
is működtetünk (nappali és levelező munkarendben).

2017. április 28-án az Eötvös Loránd Tudományegyetem és 

a Győri Hittudományi Főiskola között létrejött együttműkö-

dési megállapodás az idei év legnagyobb eseménye Szom-
bathelyen. Megtiszteltetés és kitüntetett lehetőség, hogy az
ELTE-vel dolgozhatunk együtt. Nagy öröm számunkra, 
hogy az ELTE-be olvadt be a szombathelyi tanár- és mér-
nökképzés. Ez az unió az ELTE-vel a minőséget garantálja, 
és a megkötött együttműködési megállapodás az osztatlan 
kétszakos nappalis hallgatóink esetében a szakpárválasz-
tás lehetőségeit szélesebbre tárja, így további érdeklődőkre 
számíthatunk. Az együttműködési megállapodás alapján a
GYHF hallgatóinak lehetőségük van arra, hogy a hittanár-
nevelő tanár szak mellett az ELTE-n kínált és Szombathe-
lyen oktatott valamennyi közismereti tanárszakból választ-
hatnak második tanárszakot.

Hiánypótló, gyakorlatias továbbképzés, mentorképzés indult 
2017 tavaszán a GYHF Szombathelyi Képzési Központjá-
ban. A Szombathelyi Egyházmegye mentorprogramja a fő-
iskolán azért indult el, mert az elmúlt évek tapasztalata azt 

mutatta, hogy mind a régóta pályán lévő, mind pedig a kez-
dő hitoktatók/katekéták számára szükséges lenne egy olyan 
szolgálat elindítása, melynek keretében a mindennapi 
hitoktatáshoz egy személyes, helyben történő kísérés is 
kapcsolódna. Ez a személyes és szakmai törődés lesz a 
mentorjelöltjeink feladata a képzés elvégzése után. Éppen 
emiatt hároméves periódusban gondolkodva indítottuk el 
a mentorképzést és mentori szolgálatot a Renovabis támo-
gatásával a Szombathelyi Egyházmegyében. Terveink sze-
rint ez a speciális szolgálat háromévente, adott tematikai 
ívre építve, visszatérő módon valósulna meg. Azok a kivá-
lasztott hitoktatók, akiket mentorrá képzünk hat félév alatt, 
lesznek azok a személyek, akik a pályakezdők és a pályán
elbizonytalanodók mellett állnak majd a mindennapi szak-
mai, emberi segítségnyújtásban, a hitoktatásban (katekézis-
ben) résztvevők számára tartalmas lelki, szabadidős prog-
ramok szervezéséhez nyújtott ötletekben. A képzés teológiai,
lelkiségi és módszertani-tantárgypedagógiai továbbképzé-
sekből áll, ami szemeszterenként három együtt töltött hét-
végét jelent.

Végezetül még néhány szó a főiskolán folyó felújításokról: Álla-
mi támogatásnak köszönhetően a főiskola épületének szin-
te teljes felújítását el tudjuk végezni: tető, nyílászárók, fűtés, 
s ami a legfontosabb, az épület belső elrendezését is a 21. 
századi felsőoktatás színvonalának megfelelően tudjuk át-
alakítani. Új tantermek és szemináriumi termek kerülnek
kialakításra, amelyek megfelelő IT és szemléltető eszkö-
zökkel lesznek felszerelve. Szélessávú internet és új bútor-
zat lesz minden teremben. Új mosdók kerülnek kialakításra, 
valamint a hallgatók számára teakonyha, számítógépállo-
más és kényelmes társalgó. A könyvtár is új és nagyobb 
helyre költözik. Megújulnak az irodák, új, praktikus elren-
dezéssel és egyajtós megközelítéssel. Ezen kívül még sok 
egyéb apró változás és újdonság is várja majd a főiskola 
hallgatóit és dolgozóit, hogy mindez az oktatás és ezáltal 
leendő tanáraink megfelelő szintű felkészítését szolgálja.

Dr. Németh Norbert
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 napokban azon gondolkodtam, hogy keresztény éle-
tem milyen fejlődési szakaszokon ment keresztül. 

Én még abba a korosztályba tartozom, akik 10 éves koruk-
ban váltak keresztény értelemben nagykorúvá, s kapták 
meg a Szentlélek ajándékait, melyek akkoriban nagyon el 
voltak rejtve előlünk. Társaim nagy részéhez hasonlóan a 
bérmálkozás után én is eltávolodtam az Egyháztól, Krisz-
tustól, s mindentől, ami összefüggésben volt a templommal, 
a papokkal.

Középiskolás voltam, amikor elhívtak a plébánián műkö-
dő ifjúsági kórusba, ahol megragadott a sok mosolygós fia-
tal el- és befogadó szeretete, a gitáros énekek, a sok-sok kö-
zösségi program. Lelkesedésük, lendületük rám ragadt, s
azt vettem észre, hogy az én lelkemben is felgyulladt 
a TŰZ, s – bár akkor ezt még nem tudtam – a bérmálás 
szentségében kapott ajándékok is kezdtek életre kelni ben-
nem, „nyakon ragadott a Szentlélek”.

Házasságkötésünket követően helyezték Kőszegre Nagy
József atyát. Ő volt számomra a LELKIPÁSZTOR, akire 
nagyon hálás szívvel gondolok vissza. Megmutatta nekünk,
milyen az Egyház igazi arca. Bevezetett minket a közösségi 
élet rejtett titkaiba, megtanította nekünk, milyen az igazi 
felebaráti és szolgáló szeretet. Az általa elvetett magok las-
sanként szárba szökkentek.

A plébániánkon sok területen végeztem és végzek szol-
gálatot, most mégis egyet, a katekumenátust, a felnőttek 
szentségek vételére való felkészítését emelném ki a sorból. 
Az egyik találkozás után mélyen elgondolkodtam azon, 
hogy én mit csinálok itt? A korábban leírtakból talán kitű-
nik, hogy teológiai értelemben vett tudásomat kizárólag 
tapasztalati úton szereztem. Azt éreztem, hogy ebben a 
formában megszerzett „tudásom” már kevés ahhoz, hogy 
bárkit elvezessek a hitre, kísérője legyek az úton, mely a 
szentségekkel való találkozáshoz vezet. Ezt így én nem 
csinálhatom tovább, szükségem van arra, hogy az eddigi 
tapasztalatokat tudással támasszam alá.

Ekkor érkezett a hívás egy barátomon keresztül: „Lenne 
kedved teológiát tanulni?” Nem sokat gondolkodtam a 
válaszon, belevágtam. 

2013-ban jelentkeztem a Győri Hittudományi Főiskolára, 
és kezdtem meg tanulmányaimat Szombathelyen. Némi fé-
lelem volt bennem, különösen az általam „száraz” tantárgy-
nak gondolt dogmatika hallatán szorult össze a gyomrom. 

Az első év azzal telt, hogy a teológiai nyelvezetet kellett 
átvenni, megszokni. Örömmel tapasztaltam, hogy a tapasz-
talati úton megszerzett „teológiai” tudásom mennyire szin-
tézisben van az atyák által tanított anyaggal. Minden tan-
tárgyban volt valami, ami nagy hatással volt a személyes 
életemre is. A liturgia mély és alapos megismerése által hir-
telen „mások” lettek a szentmisék, amelyeken részt vettem. 
A háttérismeret a Szentírás könyveiről más megvilágításba 
helyezte számomra a Bibliát, sokat segített egy-egy szakasz 
megértésében. A filozófusok és gondolataik nagy kihívást 
jelentettek számomra, különösen vizsgaidőszakban. Sze-
rencsére az atya úgy tudta elmagyarázni, hogy az jól ért-
hető volt, humorral fűszerezett, így én is megértettem. Sze-
rencsés vagyok, hogy ilyen papok tanítottak. Nagyon meg-
fogott az a tudás, amit a saját területükön birtokolnak. Meg-
fogott a lelkesedésük is, ahogy ezt a tudást próbálják ne-
künk, hallgatóknak átadni, ahogy „ragyognak” az előadás 
közben. 

A dogmatikával kapcsolatos előítéleteim is megalapozat-
lanok voltak. Nagyon logikus és érthető volt ez a tárgy, egy-
általán nem volt „száraz”. (A diplomamunkámat is ebben a 
témakörben írtam.) A Szentháromság titkaiba való belelátás, 
az Istenről, Jézusról szóló dogmák alátámasztották bennem 
azt, hogy a döntésem Krisztus és az ő Egyháza mellett már 
17 éves koromban helyes és időtálló volt. Deo gratias!

 Pászner Gábor
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Dr. Németh Norbert atya 1976-ban született Zalaegerszegen,
2001. június 14-én szentelték pappá Szombathelyen. Káplán 
éveit 2001–2006 között Kőszegen töltötte, majd a Szombat-
hely-herényi városrész plébánosi teendőiért felelt 2006-tól 
2008-ig. Rómában doktorált 2011-ben, ezt követően kapta 
meg az Egyetemi Lelkészség lelkészi feladatait, illetve 2012-
ben a II. János Pál Katolikus Szakkollégium igazgatója is 
lett. A Győri Hittudományi Főiskolán 2002 óta tanít, amely-
nek szakigazgatója lett időközben. Ahogy a Martinus ha-
sábjain olvashattak róla, számos újdonság történt az előző 
időszakban a szombathelyi felsőoktatás terén. Ezek a vál-
tozások a szakkollégiumi életet és a Hittudományi Főisko-
lán folyó munkát is érintik. Ennek részleteiről is kérdeztem 
Norbert atyát.

Először is összegezzük az előző tanévet, hiszen egy rendkí-
vül tartalmas, eseménydús volt a 2016-2017-es tanév.

Nagyon. A szakkollégium életében bizony nagyon fontos 
tanév zárult le a nyár beköszöntével, hiszen kerestük az új 
helyét intézményünknek a felsőoktatásban. Mivel idén feb-
ruárban Magyarország legrangosabb egyeteme vette át a 
szombathelyi felsőoktatást, ez azt az örömteli problémát is 

generálta, nem is 
problémának, ha-
nem kihívásnak 
mondanám, hogy 
meg kellett talál-
nunk, létre kellett
hoznunk az ELTÉ-
vel azt a munka-
kapcsolatot, amely 
garantálja a szak-
kollégiumnak a sta-
bil helyét a felsőok-
tatásban. Ez sike-
rült is, rögzítettük
ugyanis az együtt-
működést, így azok
az egyetemisták, 
akik nálunk lak-
nak, és részt vesz-

nek kurzusainkon, azokat a képzéseket elismertethetik ta-
nulmányaik során, hiszen az ELTE oktatási rendjében is 
meghirdeti azokat, kreditet ad értük. Ezeket a kurzusokat 
vagy az ELTE oktatói, vagy helyi neves oktatók tartják. A 
hallgatók portfóliója pedig gazdagodik ezekkel, a szakkol-
légium falain belül elvégzett tanulmányokkal is.

Hány végzős hallgató volt idén a II. János Pál Egyetemi 
Szakkollégiumban?

Hárman végeztek idén és hagyták el a szakkollégium fa-
lait, egyikük éppen az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Ál-
talános Iskola és Gimnáziumban kezdi meg angoltanári pá-
lyafutását. Ő már a nyolcadik olyan diákunk, aki egyházi
intézményben helyezkedik el az egyetemi tanulmányok be-
fejezését követően, hiszen a Martineumba, a Szent Ignác Kol-
légiumba és a Párbeszéd Házába is kerültek végzőseink.

Itt a Szakkollégiumban nyáron sem állt meg az élet, az 
apartmanok kiadásra kerültek, közben egy felújítás, tisz-
tasági festés is zajlott, majd eljött a felvételi ideje. Hány 
új diák kezdi meg a tanévet a szakkollégiumban? Miért is 
jó szakkollégistának lenni?

Negyvennégy fő a kollégiumunk maximális kapacitása, 
az új tanévben nyolc új szakkollégistával bővült a csapat. 
Előnyös az újak számára, hogy az ELTÉ-n meghirdetett sza-
kok nagy része Szombathelyen elérhető, amely egy sokkal 
élhetőbb város, mint Budapest, viszont a képzés színvona-
la, és maga a diploma ugyanolyan értékes, mint a főváros-
ban megszerzetté.

A szakkollégium előnye minden más lakhatási formával
szemben az a nyüzsgő közösség is, amely az egyetemi tanul-
mányokkal párhuzamosam egy intenzív közösségi életet 
tud generálni. Egy diákbizottság működik nálunk, ennek 
tagjai felelnek a programokért. Az előző tavaszi félévben 
rekordot döntöttünk: összesen 96 közösségi programunk 
volt. Természetesen mi is sugallunk programokat a diákok-
nak, de a rendezvények nagy részét ők kérik, szervezik. 

A másik fontos pillére a kollégiumunknak a lelkiség. Rend-
kívül komoly lelki programok zajlanak. Van egy énekes-gi-
táros zenekarunk is, amelynek tagjai a vasárnap esti nyolcas 
szentmisén teljesítenek szolgálatot sokunk, de leginkább az



 Martinus.hu        2017. szepteMber • Martinus     5

Úr örömére. Adventben, nagyböjtben lelkigyakorlatot tar-
tunk, amelyeknek témáit ők találják ki, részt vesznek az 
előkészítésben, lebonyolításban és kiértékelésben is. Min-
den kedden este olyan imádságra hívjuk a kollégium kö-
zösségét, amelyet egy-egy apartman lakóközössége állít 
össze. Ez az egyik legizgalmasabb sorozatunk, én magam 
is sokat épülök ezeken az alkalmakon. Van, hogy zenél egy-
egy közösség vagy taizéi imaórát állít össze, de volt már 
litánia és képmeditáció is. Ezen kívül minden hónapban 
van egy közös szakkollégiumi szentmisénk is, ez a közös 
találkozásunk az Úr előtt. Nyilván fontos, hogy odahaza a
családjaikkal is együtt vegyenek részt a szentmisén, de nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy egy hónapban egyszer mi 
is, közösségileg is tudjunk az Úr elé lépni. 

Lényeges még a fent említett pillérek mellett a harmadik, 
a tanulmányi program, amelyet – ahogy már említettem 
– az ELTÉ-vel kötött együttműködésünk is garantál. Szer-
vezünk tanulmányi napokat, tanulmányi kirándulásokat, 
különböző tréningeket. Itt kiemelném, hogy a végzőseink-
nek mindig megszervezzük a karriertréninget, amely egy 
nagyon sikeres képzési hétvége. Ennek keretében a mun-
kaerőpiac működési elvébe látnak bele, illetve fontos infor-
mációkkal, habitussal vérteződnek fel szakkollégistáink. 

Ennyi program, képzés egy másfajta lakhatási helyen 
nincs. Ezek mind-mind kiegészítik az otthoni nevelést, 
amelyet családjaikban kaptak a szakkollégisták. Milye-
nek a visszajelzések a hallgatók részéről?

Aki belép a felsőoktatásba 18 vagy 19 évesen, még nem 
igazi felnőtt. Rengeteg behatás éri az egyetemi évek során. 
Ahogy nekünk is, úgy nekik is ebben a korban nyílik fel 
a szemük az értékekre, ezek saját értékeikké válnak, és el 
tudják kezdeni ezt képviselni a világban, meg persze saját 
maguk előtt is. A család adja az alapot, a szakkollégium pe-
dig valóban olyan impulzusokat ad emellé, amelyek hiteles 
személyektől, jó közösségben, lelkiségben gazdagon, meg-
felelő szakmaiság mellett érkeznek, így ez egy életre szóló 
beirányozottságot jelent számukra. Nagyon jó példa erre a 
tavalyi évben megrendezett egyetemista tábor, amelynek 
fő témája az életcél volt. Meghívtam már végzett szakkol-
légistákat is, akik szívesen megosztották tapasztalataikat, 
amelyeket két-három év alatt szereztek a munkaerő-piacon. 

Ennél hitelesebb, autentikusabb és erősebb előadás bizony 
nem volt, hiszen valóban visszatükrözték a szakkollégium 
alapításának szándékát. Példájukon keresztül láttuk, hogy-
valóban jó ez az irány, amelyet képvisel intézményünk.

Olvashattunk róla, hogy nemcsak a szakkollégiummal, 
hanem a Győri Hittudományi Főiskolával is megszületett 
az ELTE-megállapodás. Mennyire lesznek így vonzóbbak, 
keresettebbek a főiskola képzései?

A hittanár szak mellé a 2017-es évben már választható a
biológia, a történelem, a földrajz, a testnevelés, az ének-ze-
ne és az angol nyelvtanár szak. A jövőben matematika-hit-
tanár szakkal bővítjük a képzési portfóliónkat. Az egysza-
kos tanárképzés hosszútávon nem életképes véleményem 
szerint, fontos, hogy a hallgatók szakpárban végezzék ta-
nulmányaikat. Nagy lehetőség számunkra az együttműkö-
dés. Emellett pedig azt gondolom, hogy a Hittanárképző 
Főiskolán oktatók felkészültségükben, végzettségükben, el-
kötelezettségükben, tudásukban és lelkesedésükben hoz-
zák azt a szakmaiságot, amely elvárt az ELTÉ-n is. Közben 
annak a kihívásnak is meg kell felelnünk, hogy a hit és er-
kölcstanítás kötelező az 1–8. osztály során, így megfelelő 
számú és minőségű végzett hallgatóval kell rendelkeznünk. 
Szeretnénk a pedagógus életpályamodell mintájára hitok-
tatási életpálya-modellt létrehozni. Ezt az elindított men-
torképzésünk is támogatja, amelyen jelenleg huszonöten 
vesznek részt.

Nagyon szimpatikus, hogy a szombathelyi felsőoktatás 
illetve a már végzett hitoktatók lekövetésének, „kísérésé-
nek” szempontjából elérhető célokat tűztek ki. Emellett 
pedig ezek olyan célok, amelyek valóban építő jellegűek, 
van jogosultságuk a XXI. században is.

Azt gondolom, hogy az embert az állatvilágból, a termé-
szetből az emeli ki, hogy vannak céljai. Fontos, hogy ren-
delkezzünk egy világos istenképpel, emberképpel és jövő-
képpel, hiszen nem mindegy, hogy mit gondolunk az Is-
tenről, az emberről, és az sem mindegy, mi az a jövőkép, 
amelyet a képzésekben a részt vevőknek szánunk. Ez a 
bizonyos isten-, ember-, és jövőkép a kinyilatkoztatásból 
forrásozik. Mi erre az egyszerű dologra vállalkozunk: arról 
tanúskodunk, amit a kinyilatkoztatásból tudunk.

Ha már említi a kinyilatkoztatást, folytatódnak az 
Egyetemi Lelkészség Nyitott Előadásai a Savaria Egyete-
mi Központban?

Igen, méghozzá a hetedik évet kezdjük meg most ősszel, 
a hatvanadik előadás felé tartunk. Ezúttal is olyan témá-
kat viszek majd be az egyetemi előadótermekbe, amelyek a 
szószéken a műfaj miatt nem hangozhatnak el, a hittanóra 
keretébe nem férnek be és leginkább a felnőtt korosztályt 
vonzzák.                                                         H. Pezenhófer Brigitta



6    Martinus • 2017. szepteMber        Martinus.hu

 Boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén az 
evangélium azt a fiatal názáreti lányt mutatja be, aki az an-

gyal híradása után sietve elindul, hogy Erzsébet közelében lehessen, 
aki csodás terhességének utolsó hónapjaiban jár. Amikor megérke-
zik, azokat a szavakat hallja Erzsébet ajkáról, amelyek később az 
üdvözlégy imádság részévé váltak: „Áldott vagy te az asszonyok 
között, és áldott a te méhednek gyümölcse” (Lk 1,42). Valóban, a 
legnagyobb ajándék, amelyet Mária Erzsébetnek – és az egész világ-
nak – ad: Jézus, aki már ott él benne, és nem csak úgy él, hogy a hit 
és a várakozás rá irányul, mint sok ószövetségi asszony esetében, 
hanem Szűz Máriától Jézus emberi testet vett fel, üdvözítő küldeté-
se számára.

Erzsébetnek és férjének, Zakariásnak a házában, ahol korábban a 
gyermektelenség miatt szomorúság uralkodott, most egy születő-
ben lévő gyermek feletti öröm van: ez a gyermek lesz a nagy Keresz-
telő János, a Messiás előfutára. Mária érkezésekor pedig túlcsordul 
és felfakad az öröm a szívükből, mert Jézus láthatatlan, de valóságos 
jelenléte értelmet ad mindennek: az életnek, a családnak, a nép meg-
menekülésének… mindennek! Ennek a teljes örömnek ad hangot 
Mária ajka abban a Lukács-evangéliuma által ránk hagyományozott 
csodálatos imában, amelyet latin kezdőszaváról Magnificatnak ne-
vezünk. Ez az ének Istent dicséri, aki nagy dolgokat művel olyan 
alázatos, a világ előtt ismeretlen emberek által, mint Mária, mint az 
ő jegyese, József, vagy olyan eldugott, kis helységekben, mint Ná-
záret, ahol ők élnek. Nagy dolgokról van tehát szó, amelyeket Isten 
alázatos emberekkel vitt végbe, olyan nagy dolgokról, amelyeket az 
Úr az alázatosakkal művel a világban, mert az alázat olyan, mint az 
üresség, mely teret ad Istennek. Az alázatos embernek van hatalma: 
épp azért, mert alázatos, nem azért, mert erős. Ez az alázatos ember-
nek és az alázatnak a nagysága. Szeretném megkérdezni tőletek – és 
magamtól is –, de nem kell hangosan válaszolnotok, mindenki szíve 
mélyén válaszoljon erre a kérdésre: „Milyen az én alázatom?”

Mária az erény és a hit példaképe. Amikor őt, a mennybe felvett 
Szűzanyát szemléljük, földi életútjának befejezésekor, köszönetet 
mondunk neki, amiért mindig előttünk jár az élet és a hit zarándok-
útján, ő az első tanítvány. Kérjük tőle, hogy őrizzen és támogasson 
minket, hogy hitünk erős, örömteli és irgalmas hit legyen! Kérjük, 
hogy segítsen minket szentté válni, hogy egy napon találkozzunk 
majd vele a mennyországban!                                                            Ferenc pápa 

Szendi József nyugalmazott veszprémi érsek 
földi maradványait július 31-én délelőtt ra-
vatalozták fel a veszprémi Szent Mihály-ba-
zilikában, ahol papok, a rokonság és a hívek 
sokasága várakozott csendes imádságban. A 
közös rózsafüzér után szentmisét mutattak 
be az elhunyt főpásztor lelki üdvéért.

120 ezer lengyel zarándok indult Nagybol-
dogasszony ünnepére Częstochowa felé. „A 
zarándoklat az Egyházban az a környezet, 
amelyben a pap meg tudja valósítani szente-
lése küldetését” – nyilatkozta Grzegorz Rys 
püspök, aki immár huszonnegyedik alkalom-
mal vezette a zarándoklatot Krakkóból a Jas-
na Góra, vagyis a Fényes-hegyi Mária-kegy-
hely felé Częstochowába.

Újabb szoborcsoporttal gyarapodott Veszp-
rém. Szent Annát, Szent Joachimot és Szűz 
Máriát ábrázoló szoborcsoportot avattak fel, 
a Szent Anna-kápolna előtti téren augusztus 
11-én. A műalkotást Márfi Gyula veszprémi 
érsek áldotta meg. Porga Gyula polgármester 
megköszönte Szabó Imrének a felajánlást és 
Piller Csabának, a szoborcsoport alkotónak a 
munkáját.

A 16 éven fölülieknek rendezett hagyományos 
ifjúsági görögkatolikus zarándoklat résztve-
vői – a három görögkatolikus főpásztor kí-
séretében – augusztus 12-én érkeztek meg a 
máriapócsi nemzeti kegyhelyre. A fiatalok au-
gusztus 7-én keltek útra Nagyváradról.

Augusztus 13-án, vasárnap a Nagyboldo-
gasszony-bazilika főbúcsúján, Máriabesnyőn 
Ternyák Csaba érsek szentbeszédében beje-
lentette, hogy a kegyhely igazgatójának ja-
vaslatára meghirdeti a máriabesnyői Boldo-
gasszony-évet, a hetven évvel ezelőtt indult 
Mária-év tiszteletére. Mindszenty bíboros a 
püspöki kar nevében 1947. augusztus 15-én e 
témában nagyhatású pásztorlevelet adott ki. 
Érdemes ezt újra elolvasni, elmélkedni fölöt-
te és megfogadni azokat a tanácsokat, felhí-
vásokat, melyeket Mindszenty József akkor 
intézett a magyarsághoz. A pásztorlevél sza-
vai súlyosak, de ma is érvényesek – mondta 
Ternyák érsek.

Az oldAlt összeállítottA: Kovács József

A híreK forrásA: MAgyAr Kurír
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 gyógyulás szentségei közül a bűnbá-
nat szentsége után a betegek szent-

ségét tárgyaljuk. Az Egyházi Törvénykönyv 
meghatározása szerint a betegek kenetét, 
mellyel az Egyház a veszélyes betegségben 
szenvedő hívőket a szenvedő és megdicső-
ült Úrnak ajánlja, hogy megenyhítse és meg-
mentse őket, úgy szolgáltatják ki, hogy olaj-
jal megkenik őket, és elmondják a liturgikus 
könyvekben előírt szavakat.

Magát a szentséget szokás még szent kenet-
nek, betegek kenetének, illetve utolsó kenet-
nek is mondani. Bár ez utóbbi nevet hely-
telen beidegződés miatt újabban kevésbé 
használjuk, meg kell jegyeznünk, hogy maga 
a megnevezés – utolsó kenet – teljesen helyt-
álló. Keresztény életünk során a különböző 
kenetekben többször részesülünk: kereszte-
lésünkkor a keresztelendők olajával, majd 
a krizmával kennek meg. Bérmáláskor, il-
letve papszenteléskor ugyancsak a krizma 
olajával kenik meg a szentség felvevőjét. 
Ezek egyszer felvehető szentségek, így újabb 
megkenésben nem lehet részesülni e két 
szent olajból. Ráadásul a keresztség a többi 
szentség kapuja, vagyis megelőzi minden más 
szentség felvételét. A betegek kenetét a szent 
olajok közül ezért mindig utoljára kapjuk 
meg, így az utolsó kenet megnevezés ebben 
az értelemben problémamentes. Ha azonban 
valaki túlságosan a halállal összefüggésben 
értelmezi, akkor a szentség rendeltetése ho-
mályosodik el. A betegek szentsége ugyanis 
arra van rendelve, hogy megerősítse a beteg-
ség által megpróbáltakat.

Ennek megfelelően az ókortól kezdve mind 
Kelet, mind Nyugat liturgikus hagyományá-
ban vannak tanúi annak, hogy megszentelt 
olajjal megkenték a betegeket. A századok so-
rán a betegek kenetét viszont egyre inkább 
csak a haldoklóknak szolgáltatták ki. Ma első-
sorban azok vehetik fel, akiknek egészségét sú-
lyos betegség támadta meg.                Ipacs Bence



A Augusztus 2-án Angyalos Boldogasszonyra emlékeztek 
Zalaegerszegen a ferencesek. A rend számára ez fontos ün-
nep. A hívek is osztoztak az örömben. Dr. Székely János me-
gyéspüspök tartott előadást a Szűzanya tiszteletéről. 

Augusztus 13-án Nován tartott búcsúi szentmisét dr. Szé-
kely János szombathelyi megyéspüspök. Mária példájára 
mi is mondjunk igent Krisztusra, mondjunk igent az életre, 
a házasságra, a gyermekáldásra – mondta a főpásztor.

Augusztus 6-án búcsúi szentmisét tartottak Hagyáros-
böröndön. Farkas László bagodi plébános arról elmélke-
dett, hogy mennyire fontos lenne a hívek számára a temp-
lomi, a családok számára pedig az otthoni közös imádság. 

Augusztus 13-án fatimai engesztelést tartottak Szombat-
hely-Szentkirály városrészén. Ezen a napon búcsúzott Bo-
kor Zoltán atya a plébánia közösségtől. Rómában folytatja 
korábban megkezdett tanulmányait. 
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Augusztus 12-én a Visegrádi Szent György Lovagrend szervezésében 
Radafalván emlékeztek a Nagy Háború centenáriumán, Holler Kon-
rád, az egykori 83-as gyalogezred tábori lelkészének szülőfalujában.

Sitkén táboroztak a répcelaki hittanosok. A tartalmas programot szentmi-
se zárta a répcelaki templomban. A 10. tábor témája az ÚT volt: „Te vagy 
az út, Te vagy a cél, hitben járok, futok a győzelemért, a szívem Érted ég.”

Július 31. és augusztus 4. között Talentum hittantábort tartottak a sár-
vári Szent Miklós Plébánián. Mintegy 100 gyermek vett részt az egy-
hetes játékkal teli, szórakoztató programon. 

szeptember 15–17. (péntek–vasárnap) Lelki-
pásztori munkatársak lelki- és képzési hétvé-
géje a Martineum Felnőttképző Akadémián. 
(Szombathely, Martineum Felnőttképző Akadé-
mia) • szeptember 16. (szombat) 24 órás szent-
ségimádás (Szombathely, Szent Kvirin-temp-
lom – Szalézi) • szeptember 23. (szombat) Kari-
tász ünnepség (Körmend, Szent Erzsébet Plé-
bánia) • szeptember 30. (szombat) 10 óra Mar-
tineum 25 (Szombathely, Martineum Felnőtt-
képző Akadémia) • október 13. (péntek) 15 óra
Szentmise a Jó Pásztor kápolnánál (Szentgott-
hárd-Zsida, Jó Pásztor kápolna) • október 14. 
(szombat) 24 órás szentségimádás (Szombat-
hely, Szentháromság-templom – Olad); 9 óra 
Táncmeditáció (Szombathely, Martineum Fel-
nőttképző Akadémia) 
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Még tart Brenner János boldoggá 

avatási eljárása, jelenleg Rómában 

vizsgálják az Egyházmegye által be-

nyújtott dokumentumokat. Ruppert

József piarista szerzetessel, a boldog-

gá avatási ügy posztulátorával be-

szélgettünk a folyamatról és persze 

arról, mikorra várható a végleges 

döntés. 

Mielőtt a boldoggá avatási ügy 

konkrét szakaszaira térnénk, kérem, 

fejtse ki, az Ön számára mit jelent, 

hogy számos személy ügyét vitte egé-

szen a boldoggá avatásig? 

Nagy örömet jelent. Megismerni 
egy-egy boldog vagy szent életét, sze-
mélyiségét, segítséget jelent saját éle-
temhez is. Személyes kapcsolatba is 
kerülök velük: hiszen a hit, a szeretet 
és az imádság szálai összekötnek ben-
nünket. De a személyes örömön túl
hálát is ébreszt bennem minden bol-
doggá avatás, hiszen egy-egy szerze-
tes közösségnek, egyházmegyei hívő-
seregnek tudok ezzel örömet okozni.

Közel 18 év telt el Brenner János 

boldoggá avatási eljárásának megin-

dítása óta. Szükségszerű, hogy ilyen 

hosszan húzódik a vizsgálat? 

Igen. A boldoggá avatási eljárás so-
rán előbb a Szombathelyi Egyházme-
gyében végeztek igen komoly tényfel-
táró munkát, összegyűjtöttek min-
dent, ami Brenner János vértanúságá-
val kapcsolatos (tanúvallomások, írott 
dokumentumok, tárgyi bizonyítékok, 
stb.). Mindezt le kellett fordítani 
olasz nyelvre. Az iratokat felküldték 
Rómába, a szentté avatásokkal foglal-
kozó hivatalba, ahol mindent alapo-

san ellenőriztek. Az Egyház nagyon 
alapos és gondos ezekben az ügyek-
ben. A feltáró és ellenőrző munka vé-
gén születik meg egy nagy könyv, az 
ún. Positio, amely összefoglalja a mun-
ka eredményét és bizonyítja a vérta-
núságot. Ezt először egy történész bi-
zottság vizsgálja meg, majd szakértő 
teológusok. Ezután kerül a bíborosok-
ból és püspökökből álló bizottság elé. 
Az ügy tanulmányozása sok időt vesz 
igénybe. Pietro Casani piarista atya 
boldoggá avatását 1647-ben kezdték 
el és 1995-ben fejeztük be. 348 év! Eh-
hez képest az említett tizennyolc év 
nem is tűnik olyan soknak…

Mivel kezdődött a munka, kik irá-

nyították a munkát? Honnan szerez-

ték a mintát arról, hogyan lehetne ezt 

jól működtetni, hiszen ilyen eljárásra 

azért nem mindennap kerül sor.

Mint minden egyházi munkának, 
természetesen a boldoggá- és szentté 
avatásnak is megvan a maga hivatalos 
szabályzata, forgatókönyve. Ennek 
alapján indult meg az egyházmegyei 
vizsgálat nagy szakértelemmel és gon-
dossággal. A munka vezetője mindig 
a megyéspüspök, ő nevezi ki a mun-
kához szükséges szakembereket, segí-
tőket. Az egyházmegyei szakasznak 
is volt posztulátora, aztán delegátus, 
aki a megyéspüspököt képviselte, egy-
házjogász, püspöki szakértő, teológus
és történész szakértők valamint jegy-
ző. A Vatikánban nagy elismeréssel 
nyilatkoztak a Szombathelyen végzett 
munkáról.

A munka irányítója a posztulátor, aki 
felügyeli, irányítja, és tőle telhetően 
sürgeti az ügy előrehaladását. 

A tanúk vallomásából milyen kép

bontakozott ki az Ön számára Bren-

ner Jánosról?

Az Egyházmegye nemrég kis füze-
tet adott ki Brenner János életéről ez-
zel a címmel: „Nem félek“. Talán éle-
tének ez egyik legjellemzőbb vonása.
Pap akart lenni, lelkeket akart Istenhez 
vezetni, szolgálni akarta a rábízott 
híveket egy olyan korban, amikor a 
megfélemlítés volt az egyházellenes 
harc legfőbb eszköze. De ő nem félt. 
Bízott Jézus ígéretében: „Ne féljetek, 
én veletek vagyok minden nap a világ 
végéig.“ Nagyszerű lelkipásztor volt, 
kiválóan értett a gyermekek nyelvén, 
nem riadt meg a fenyegetésektől, sem-
mi sem riaszthatta el papi hivatásának 
gyakorlásától. Felelősséget érzett a rá-
bízottakért. Bátorság és felelősség – 
hiánycikkek a mai világban. Tanulha-
tunk Brenner Jánostól.

Hol tart ma a boldoggá avatási el-

járás? 

A vége felé tart. Reménykedhetünk. 
Mind a történész, mind a teológus bi-
zottság elfogadta Brenner János vérta-
núságának hitelességét, a Positio-t és 
az említett két bizottság véleményét 
vizsgálja meg idén novemberben a bí-
borosi bizottság, ha ők is elismerő vá-
laszt adnak, akkor kerül a Szentatya elé 
az ügy, aki megadhatja az engedélyt 
a boldoggá avatásra. A posztulátorok 
nem szeretnek időpontokat mondani, 
de reménykedünk benne, hogy a Szent-
atya jóváhagyására már 2018-ban sor 
kerülhet. A Brenner János Emlékév 
közösségi és egyéni imádságai nagy-
ban segítik az eljárás mielőbb befejezé-
sét és nem utolsósorban a hívek lelkét 
készíti elő a boldoggá avatás örömteli 
ünnepére.                                   Molnár Péter
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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, Batthyány-templom
Szentmise: 18:00
Imaóra (rózsafüzér): 17:00
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): 16:30 
Szentmise és litánia: 17:00
Gyóntatás: igény szerint

Szombathely-Olad, Fatimai Szűzanya Szeplőtelen 
Szíve tiszteletére és Boldog Batthyány-Strattmann 
László emlékére épület 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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Ebben a hónapban ünnepeljük székesegyházunk újraszen-
telésének hetvenedik évfordulóját. Amint az mindenki 
számára ismert, 1945. március 4-én bombatalálatot kapott 
az Egyházmegye főtemploma.

 nyarán a munkások szinte az utolsó pillana-
tig dolgoztak. Megfeszített munkával végül 

sikerült befejezni a Székesegyház belső szerkezetének hely-
reállítását. Elkészült a mennyezet, a karzat, és a falak épen
álltak. A szentély régi fénye megmaradt, azonban a fő- és ke-
reszthajó csupasz falai és felöntött cementpadja fájdalmas 
mementóként meredtek a betérőkre. 

Kovács Sándor püspök szeptember 7-ére tűzte ki a temp-
lomszentelési ünnepséget. 1947 augusztusában 30 fős szer-
vezőbizottságot hozott létre a templomszentelési ünnep 
megrendezésére. A takarítást és a díszítést az Oltáregylet 
tagjai végezték, a perinti asszonyok segítségével. A mellék-
oltárokat fenyőfüzérekkel vonták körül, a csupasz falakat 
a fehér-sárga pápai és a nemzeti színekkel díszítették. Fel-
lobogózták a tornyokat, a templomteret, a Szily János és a 
Széchenyi utcákat. 

A magyar katolikus püspöki kar tagjai szeptember 6-án 
délután egymás után érkeztek Szombathelyre. Mindszenty 
József bíboros, hercegprímás, az Egyházmegye egykori 
papja este 6 órakor érkezett meg Jánosháza felől. A Rumi 
úti keresztnél, a város határában nagy sokaság fogadta, és 
a Püspökvárba kísérték. Az este folyamán a Szeminárium 
udvarán a szöllősi színtársulat Németh János Beszél a székes-
egyház c. ünnepi játékát mutatta be, amelyben megeleve-
nedtek a Székesegyház 170 éves történetének jeles szemé-
lyiségei és nevezetes eseményei.

Szeptember 7-én, vasárnap a kora reggeli óráktól sorra 
érkeztek a népesebbnél népesebb zarándokcsoportok az 
Egyházmegye plébániáiról, és az ország minden szegleté-
ből. Felhőtlen, tiszta ég volt és nyári melegben ragyogott a 
nap. Az ünnepélyes szentelési szertartás délelőtt 9-órakor 
kezdődött, amelyet Mindszenty József bíboros végzett. A 
székesegyházi kórus énekelt, a bíboros pedig a bevezető 
imák után szenteltvízzel hintette meg a templom külső fa-
lait. Hamarosan felhangzott a Mindenszentek litániája, és
feltárultak a Székesegyház kapui. A főpap bevonult a temp-
lomba és a főoltárhoz ment, majd felszentelte a templom 
belsejét. A szertartás után indulhatott meg a hívősereg a Szé-
kesegyházba a három kapun át, és elsőként az építőmun-
kások léphették át a templom küszöbét. Miután a meghívott 
díszvendégek is elfoglalták helyüket, elkezdődött az ünne-
pi szentmise, amelyet Mindszenty hercegprímás pontifi-

kált fényes asz-
szisztenciával. A
szkóla Radvány 
Mihály vezetésé-
vel Palestrina 
többszólamú mi-
séjét énekelte. A
prédikációt Ko-
vács Sándor püs-
pök mondta, aki
beszédének vé-
gén Péter apos-
tolnak Jézus Krisz-
tusra, mint élő kő-
re vonatkozó szavait idézte: „Ti is, mint élő kövek, felépültök 
rajta lelki házzá, szent papsággá lelki áldozatok bemutatására, 
amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Pét 2,5) Ez-
zel egy időben a templomtéren felállított oltárnál csendes 
misét celebráltak az összegyűlt tömegnek, amelyet megafo-
nokkal közvetítettek a távolabb lévők részére. A szertartást 
a hálaadó imádság, a Te Deum zárta. 

Fél 12-kor a katolikus ifjúság tanévkezdő, ünnepi Veni 
Sancte miséjére került sor, amelyet Shvoy Lajos székesfehér-
vári püspök mutatott be. A szentbeszédet Papp Kálmán győ-
ri püspök mondta. Délben Kovács püspök megvendégelte 
az építőmunkásokat, akik a megjelent egyházi méltóságok 
között foglaltak helyet az asztalnál. Délután egyházzenei 
hangverseny volt a Szemináriumban, este 8 órakor pedig
gyertyás körmenet indult a szalézi templomból a Székes-
egyházba, majd éjszakai szentségimádás kezdődött. Éjfél-
kor Rogács Ferenc nagyprépost mutatott be szentmisét, s 
utána a szombathelyi plébániák folytatták egy-egy órán át 
a szentségimádást. 

Másnap, szeptember 8-án tartották a Szombathelyi Egy-
házmegye Mária-kongresszusát. A rendezvény a Boldog-
asszony Éve országos programjának nyitórendezvénye is
volt, amelyet Mindszenty bíboros hirdetett meg a hívek 
megerősítésére és a Szűz Máriához, Magyarország Patróná-
jához való fohászkodás céljából. Az ünnepségeken hatal-
mas tömegek jelentek meg, amelynek fontos üzenete volt 
az egyre vallásellenesebbé és agresszívabbá váló magyar 
belpolitikában is. A Székesegyház újraszentelése és a Mária-
nap Szombathely történetének egyik legnagyobb egyházi 
ünnepsége volt. Hasonlóra 1913-ban, Szent Márton erek-
lyéinek hazaérkezésekor került sor, és a következőre II. Já-
nos Pál pápa 1991-es látogatásáig kellett várni.  

                Rétfalvi Balázs
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Két évvel ezelőtt jelent meg Dr. Győr-
fi Károly kötete: Keresztényüldözés
a 21. század elején címmel. E könyv
ihletett abban, hogy egy új sorozat 
megírásába kezdjek Martinus havila-
punk hasábjain, nem utolsó sorban 
azért, hogy azokat a keresztény közös-
ségeket, melyeket összefoglaló néven 
„keleti egyházaknak” nevezünk – s 
melyek legtöbbjéről épp a mai ke-
resztényüldözések kapcsán hallunk 
–, közelebbről is megismerjük.

 öztudott, hogy a kereszténység 
a Római Birodalom területén 

született, mely történeti és földrajzi 
kontextus meghatározta egész elterje-
désének körülményeit.

Miután Nagy Konstantin császár 
313-ban elfogadta, sőt államvallássá 
tette a kereszténységet birodalma te-
rületén, hamarosan szükségesnek tűnt
az addigra már többszörösen kiélező-
dött belső teológiai ellentétek rende-
zése. Ezek kezelésére a császár elő-
ször 325-ben Nikaiaban (ma: Iznik, 
Törökország területén) hívott össze 
egyetemes zsinatot ( = püspöki tanács-
kozás), majd a másodiknak már a fő-
város, Konstantinápoly (ma: Isztam-
bul, szintén Törökországban) adott 
otthont 381-ben. Ez a két egyetemes 
zsinat alkotta meg az ún. nicea-kons-
tantinápolyi hitvallást, melyet mi is 
használunk.

Ettől kezdve már csak mintegy fél
évszázadig beszélhetünk még a ke-
reszténység teljes egységéről, mivel a 
431-ben megtartott efezusi (ma: Efes,
Törökországban) zsinat már végleges, 
és máig tartó szakadást idézett elő a
katolikus egyház és az ún. nesztoriánu-
sok között, akiket ma Asszír Keleti Egy-
háznak is nevezünk.

Ők azok, akik kizárólag a fent emlí-
tett első két egyetemes zsinat tanítását 

fogadják el, s magukat a legrégibb ke-
resztény egyháznak tekintik, valamint 
büszkék arra, hogy híveik ma is Jé-
zus anyanyelvén, vagyis arámul be-
szélnek. 

Hagyományuk szerint eredetük Ta-
más apostolig megy vissza, aki Krisz-
tus keresztre feszítése után három év-
vel az Edesszai Királyságban megala-
pította az ottani keresztény közössé-
get. Edessza (ma: Şanlıurfa, vagy rövi-
den: Urfa, Törökországban) még a 313
előtti keresztényüldözések idején sok
hívőt befogadott, mert területe semle-
gességet élvezett a Római és a Perzsa 
Birodalmak között. 

Elszakadásuk az egyetemes egyház-
tól Nesztoriosz konstantinápolyi pátri-
árka nevével fémjelezhető, aki Jézus 
Krisztus kizárólagos isteni természetét 
hirdetve valójában különválasztotta is-
teni és emberi természetét, és azt ál-
lította, hogy a második isteni személy 
úgy lakozott az ember Krisztusban, 
mint valami szentélyben. De ezen túl 
nagy vitákat váltott ki az a kijelentése 
is, hogy Máriát ennél fogva nem ne-
vezhetjük Istenszülőnek, hanem csak
Krisztusszülőnek. E nézeteit az efezu-
si zsinat elítélte, őt magát pedig meg-
fosztották hivatalától és száműzték.

Így került aztán követőivel együtt 
Perzsiába, ahol az ott élő keresztények 
486-ban elfogadták a nesztoriánusok 
tanait és beolvadtak a Keleti Asszír 
Egyházba.

A következő évszázadokban inten-
zív missziós tevékenységet fejtettek ki
egész Ázsiában. Hittérítőik Kínába, 
Mongóliába és Turkesztánba is elju-
tottak, s a mongol hódítás koráig vi-
rágzó közösségeket alkottak. 853-ban 
(az iraki) Bagdad, 1283-ban (az iráni) 
Tabriz, 1365-ben (az iraki) Moszul, 
1538-ban pedig a szintén iraki Alqos 
lett a központjuk.

1450-re alakult ki az a szokásuk, 
hogy a pátriárkai ( = legfőbb papi ve-
zetői) tisztség örökletessé vált, vagyis 
mindig az aktuális pátriárka egyik 
unokaöccse lett az új pátriárka. Ezt a 
hagyományt egészen a 20. századig 
megtartották.

1552-ben egy részük káld katolikus 
egyház néven újra egyesült a római 
katolikus egyházzal, őket később kü-
lön is bemutatjuk.

Az Asszír Keleti Egyházban is hét 
szentség van, a bérmálás helyett azon-
ban, mely náluk a keresztség szentsé-
gének a része, ők az ún. Szent Kovász
szentségét ünneplik, mely az eucha-
risztiai kenyér alkotórésze. Hagyomá-
nyuk szerint ugyanis Szent János apos-
tol az Utolsó Vacsorán Krisztustól ka-
pott kenyér egyik felét magához vet-
te, másik felét eltette. Ezt a darabot 
aztán Szent Tamás apostol eljuttatta 
Edesszába, ahol belemorzsolták a ko-
vászba, melyet az eucharisztiai ke-
nyér sütésekor használtak. Azóta az 
asszír keleti egyház, egyedüliként a ke-
resztény felekezetek között, megtar-
totta ezt a szokást: minden évben Hús-
vétkor egy kenyeret eltesznek, majd
azt a következő Húsvétkor belemor-
zsolják az új húsvéti kenyér kovászá-
ba, a kovászból kap az összes temp-
lom, s ezt keverik bele minden egyes 
eucharisztiai kenyér kovászába az év
folyamán. Így mind a mai napig az 
asszír keleti egyházban használt eucha-
risztiai kenyér fizikailag is visszave-
zethető Krisztus utolsó vacsorájához.

Mai központjuk az iraki Erbílben 
található. Híveik részben a közel-
keleti országokban, főleg Irak és Irán 
területén, illetve észak-amerikai és 
európai bevándorló közösségekben 
élnek. Összlétszámuk 4-500.000-re te-
hető. Hozzánk legközelebbi egyház-
községük Ausztriában, Bécsben talál-
ható.                                            Inzsöl Richárd

III. Mar Gewargis 
asszír katolikosz-pátriárka
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Úgy kezdődött, hogy tavaly szeptemberben fáradtabb-

nak éreztem magam, mint június 15-én. Majd úgy foly-

tatódott, hogy azt gondoltam, annak a szeptembernek 

sohasem lesz vége. Aztán vágtatni kezdtek a napok, ün-

nepek, hónapok, és most itt álunk a 2017/2018. tanév 

Veni Sancte ünnepsége előtt.

 alószínűleg a Kedves Olvasó is tapasztalta már, 
hogy a hitoktatók univerzális lények. Egyesek sze-

rint multifunkcionálisak. És ez így igaz. Akit a jó Isten hit-
oktatásra hívott, azt hihetetlen kitartással, rengeteg türe-
lemmel és hatalmas kudarctűrési képességgel áldotta meg. 
Mindezt szeretetbe csomagolta és a hit kötelével kötötte 
össze.

A hitoktatási év számomra a gyerekekről szól. Arról szól,
jutottunk-e előbbre az Isten iránti ragaszkodásban, az 
imádságban, egymás elviselésében. Minden hitoktatónak 
rengeteg kedves története van, amelyek képesek új és új 
erőt, ötletet, indítást adni a hivatásunkban. Mivel én csak 
felső tagozatosokat tanítok, néhány kedves dolgot róluk 
szeretnék megemlíteni.

Tapasztalatom szerint a legfőbb viccmesélők az ötödike-
sek. Millió aranyos viccecske, és könyörgés az óra legfon-
tosabb részénél, hogy pont ahhoz kapcsolódóan, neki van
egy vicce, és most azt azonnal szeretné elmondani. Termé-
szetesen próbálom az óra végére kitolni, de hát akkor már 
nem érdekes annyira. Lássunk egyet: „Ha azt mondják ne-
ked: Meg ne próbáld! Mondd azt, hogy neked próba nélkül 
is sikerül.” Közben pedig a bibliai történeteket is bent kell 
tartani az órában… Az ötödikesek roppant tájékozottak a 
világban történő eseményekkel kapcsolatban. Úgy veszem 
észre, ez az érdeklődés 8-9. osztályra mélyrepülést mutat. 
Valószínűleg ez így természetes.

A hatodik osztály két részből áll. Első: fiúk, másik első:
lányok. Sok kapcsolat nincs közöttük, és kevés jót tudnak 
egymásról mondani. Viszont annál többet képesek árul-
kodni. A lányok lesújtó pillantásokat vetnek a fiúk felé, akik 
mindezt semmibe veszik. Ebben az évfolyamban Egyhá-
zunk történetéről tanulunk. Szentekről. Nem rohanok az
anyaggal, mert így is érzem, hogy nehezen követik. Főleg
azt nem értik, miért nincsenek ma is ilyen emberek. Don
Bosco-ról néztünk egy filmrészletet. Az egyik fiú (temp-
lomba jár), megkérdezi: „És ez a pap igazi? Őt csak kitalál-

ták vagy valóban létezett?” Persze a XX. század is előke-
rül. De nekik az is messze van. A legközelebb a mobil al-
kalmazások vannak hozzájuk. 

A hetedikesek tanulni nem, de kérdezni kitűnően tud-
nak. Mindig. A Hitvallás magyarázatát tanultuk, szóval ta-
nítottam nekik. Nagyon helyénvaló a sok kérdés. És min-
denre válaszolni kell, akkor és azonnal. Mert ők is úgy van-
nak, hogy később már nem érdekes. Itt valóságosan meg-
mutatkozik a hitoktató elkötelezettsége, hite, imádságos 
élete. Ekkor szerintem szabad néha a saját életünkből vett
eseményre hivatkozni. A Boldogságos Szűz Mária tisztele-
téről különösen októberben és májusban esik szó. Megem-
lítettem, hogy májusban minden este van litánia, könyör-
gés a Szűzanya tiszteletére. Meséltem, hogy édesanyám 
gyakran járt, és egyszer megkérdezte, nem kísérném-e el. 
Hát akkor nem ugráltam az örömtől, de elmentem. A litánia 
a szentmise végén volt. A kántor elkezdte az ismert litániát, 
és a sok ember mind énekelt. Megdöbbentem. Vannak em-
berek, akik képesek minden este ide jönni? Ekkor úgy érez-
tem, nem kapok levegőt, és valami megragad. Aztán én is 
elkezdtem litániára járni…

A nyolcadikosok lelkülete nagy változatosságot mutat. 
A nagy próbatételek, a nagy kifáradás és a befelé fordulás 
jellemezheti őket. A kérdések egészen mások. Ki vagyok? 
Mivé leszek? Az én osztályaimban türelmes lassúságot, 
paszszivitást, emellett a mélység felé való kutatást is tapasz-
taltam. Ha jól telt az elmúlt négy év, egy új típusú bizalom 
légköre alakul ki. Megértjük egymást.  Bizonyos cinkosság, 
finom kritikák fogalmazódnak meg. Felém is. 

Van, akit elveszít az ember útközben. Testben vagy lélek-
ben. Ez nehéz. De mindnyájukat imádságaimban és a tan-
évzáró szentmisén Isten oltalmába ajánlom. 

Salamon Viktória
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Augusztus 7–9 között Csehimindszenten került megren-

dezésre az egyházmegyei hivatástábor. A tábor résztvevői 

az Egyházmegye kispapjai, és a papi hivatás iránt érdek-

lődő fiatalok voltak, a szervezők pedig Dr. Martos Balázs, 

Ipacs Bence és Déri Péter atyák. Mindhárom napon ve-

lünk volt Molnár János atya is, aki jelenleg Rómában foly-

tatja tanulmányait.

 tábor hétfő délután vette kezdetét Székely János 
püspök atya elmélkedésével, melyet a templomban 

tartott a papságról a három evangéliumi tanács, a szegény-
ség, a tisztaság és az engedelmesség fényében. Elmélkedé-
sét követően a plébánia teraszán megismerkedett a tábor
résztvevőivel. Ezután Déri Péter atya vezetésével megtekin-
tettük a Mindszenty-házat, az abban berendezett kiállítást, 
és meghallgattuk bíboros úr életének lényegre törő össze-
foglalását. Este vesperást imádkoztunk és szentmisén vet-
tünk részt, melynek főcelebránsa Balázs atya volt. A napot 
a Mindszenti-ház mellett lévő szabadtéri kemence mellett 
zártuk vacsorával.

A keddi első program a reggeli dicséret elimádkozása volt. 
A reggelit követően elsétáltunk az egykori Pehm-birtokhoz, 
ahol Balázs atya vezetésével az Úr Jézus megkereszteléséről 
és megkísértéséről elmélkedtünk. A plébániára visszatérve 
Brenner József atya előadását hallgattuk meg vértanú test-
véréről. Ezen a délelőttön Császár István helynök atya is 
megtisztelt minket jelenlétével, és elmesélt néhány érdekes 
részletet Brenner János boldoggá avatási eljárásának egy-
házmegyei szakaszáról. Miután szellemiekben és lelkiekben 
feltöltődtünk, a csehimindszenti hívek jóvoltából fejedelmi 
ebédben részesültünk.

Délután a napközi imaóra elimádkozása után Fekete Sza-
bolcsatya tartott nekünk előadást az emberi tekinteteket 
szem előtt tartva. Az Úr Jézus Szent Péterre és Júdásra 
való rátekintésének hatását elemezte, megállapítva, hogy 
ugyanaz a tekintet az egyik emberből megtérést váltott ki, a 
másikból pedig kétségbeesést. Ezért felhívta figyelmünket 
arra, hogy Jézus ma is rátekint mindnyájunkra. A szentmise 
előtt elimádkoztuk a keresztutat a templom körül felállított 
stációk alapján. Minden stációnál található egy idézet Mind-

szenty bíboros úrral kapcsolatban, melyek segítenek felfe-
dezni, hogy élete mennyire krisztusi volt. 

A szentmise után mindenkinek meg kellett küzdenie a
saját vacsorájáért, pontosabban meg kellett sütnie a tábortű-
zön. Ezt jó hangulatú beszélgetés, és népdalok éneklése tet-
te még színesebbé.

Szerda reggel a lélek és test táplálása után autóba ültünk,
és elindultunk Szentgotthárdra. A máriaújfalui templom-
ban szentmisén vettünk részt, ott, ahol Brenner János 1957. 
december 14-én reggel élete utolsó szentmiséjét mondta. A 
prédikációban Bence atya párhuzamot vont Szent Terézia 
Benedikta, az apostolfejedelmek és Brenner János között: 
mind a négyen életüket adták az Úr Jézus Krisztusért. Egy, 
számunkra fontos különbség mégis van: János atya időben 
is, térben is közel áll hozzánk.Ismerjük testvérét, és mind 
a mai napig köztünk élnek azok a hívek is, akik rá voltak 
bízva.

A szentmisét követően Farkasfára mentünk, ahonnan gya-
log zarándokoltunk el a rábakethelyi templomhoz, majd a 
Jó Pásztor kápolnához. Az egykori plébániatemplom és a 
kápolna közötti úton Brenner János utolsó lábnyomaiban 
lépdelhettünk. A kápolnánál imádkoztunk János atya bol-
doggá avatásáért, majd a hivatástábor utolsó közös prog-
ramja az ebéd volt Szentgotthárdon, ahol némi ízelítőt kap-
tunk abból, milyen is lesz majd az Isten Bárányának a lako-
máján részt venni.                                                       Rácz Ágoston




