iztosan többen hallották, látták már itt-ott ezt a nevet. De mit is takar valójában? Alakulásunkkor egy
mozaik szó mellett döntöttünk: KID annyit tesz, Karizmatikus Ifjúsági Dicsőítő Zenekar. A logónkat Tislér Norbert
rajzolta. A Katolikus Karizmatikus Megújulási mozgalmat
erősítjük Szombathelyen. Hogyan is alakultunk? 12 éve
szól a gitáros zene a Székesegyházban, Miszori Zoltán atya
kezdeményezésére. Kisebb-nagyobb átalakuláson ment át
a csapat a sok-sok év alatt, és nagyjából egy éve teljesen szétment a banda. Viszont ahhoz túlságosan hiányzott párunknak, hogy ez végleg így is maradjon! Ezért 2017 márciusában újra alakultunk csupa fiatalból, és újra el is kezdtük a
szolgálatot a Székesben. A Zenekar mostani felállása: Tislér Mónika (zenekarvezető/gitár/billentyű/hegedű/ének),
Kótai Cecília (ének/ritmus hangszerek), Házi Bence (szóló
gitár/ének), Baján Tamás (ének), Baján Eleonóra (hegedű/
ének), Ferencz Anna (ének), Weeber Borbála (ének), Szovák
Kitti (cselló), Szovák Petra (ének), Porkoláb Martin (billentyű/ének), Tislér Norbert (basszusgitár), Csala Dávid
(gitár), Szabó Réka (cselló), Járási Ádám (vetítés/technika),
Németh Gergő (hangosítás).
Célunk: Folyamatosan fejlődni, legfőképp hitben, megmaradni egységben, szeretetben, alázatban, egy erős közösségben, hogy felébresszük elsősorban az ifjúságot és természetesen a többi generációt is, minél több fiatalhoz eljuttatni Isten igéjét. Ehhez hatalmas segítség a most indult
Mária Rádió is, ahol szintén hallhatók leszünk. Szeretnénk,
ha megtelne végre a Szombathelyi Székesegyház dicsőítő
fiatalokkal, és nem csak azért, mert épp évnyitó van…
Terveink: Továbbra is alázatban szolgálni a Székesegyházban és meghívásra a többi templomban is. Dicsőség a
Jóistennek, hogy ilyen áldott püspököt kaptunk! A zenekarral, a Szentlélek vezetésével nekivágunk egy nehéz útnak, amit egy beszélgetésen felvetettünk dr. Székely János
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Püspök atyának és tetszett neki az ötlet. Így hát elindulunk
egy evangelizációs útra. Szeretnénk plébániáról plébániára
járva, bevonva az ifjúságot és a gyermekeket, hirdetni Isten
igéjét. Nem tudjuk, hogy a templomok miért kongnak az
ürességtől, de nem is erre szeretnénk választ kapni! Szent
kötelességünknek érezzük, hogy a Szentlélek erejéből, Isten segítségével, a Szűzanya védelme alatt hirdessük mindenütt Isten örömhírét és újra megteljenek a templomok!
Hála és köszönet püspökatyának, Császár István plébános
atyának, akik támogatnak minket, minden atyának és hívőnek, akik bármilyen segítséget is adnak, Isten áldja meg
őket! Szívesen fogadunk a jövőben is bármilyen segítséget,
adományt, de legfőképp imádságot! Hiszünk abban, hogy
a magyar ifjúság is fel fog ébredni, Isten mindig betartja
ígéretét! Mi addig is töretlenül hirdetjük az örömhírt, szeretetben várjuk Isten eljövetelét. Facebookon megtalálnak
minket.
Isten áldjon mindenkit!
Tislér Mónika + KID zenekar

Egyházunk küldetése, hogy minden embert megszólítson,
mindenkihez közelebb kerüljön. Mivel azonban minden
ember más „nyelvet” beszél, szükséges, hogy mindenkihez
a saját nyelvén szóljunk. A felnőttekhez a felnőttek nyelvén, a fiatalokhoz a fiatalok nyelvén. Hogy hogyan szólunk Egyházmegyénkben a fiatalokhoz, erre keressük a
választ ebben a hónapban.
z Egyházmegyei Ifjúsági Iroda 2016 januárjától kisebb megújuláson esett át. Az Ifjúsági Iroda „patrónusa”, az egyházmegyei ifjúsági referens, Óra Krisztián
atya, az iroda vezetője pedig e sorok írója lett.
Krisztián atya körmendi káplán, a fiatalok körében kedvelt lelkipásztor, én pedig a II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium lakója vagyok. Egyetemi tanulmányaimnak köszönhetően kerültem Szombathelyre, eredendően Nagykanizsáról származok. Szakkollégistaként többször részt vehettem különböző országos, katolikus programokon, később pedig már lelkes segítője lettem az egyházmegyei szervezésű programoknak.
Az iroda működésének célja, hogy az Egyházmegye fiataljait még jobban összefogja, felkarolja, támogassa. Fontos
feladatai közé tartozik még a saját programok szervezése,
az országos ifjúsági szervezetekkel való együttműködés kialakítása és annak ápolása, illetve az információk áramoltatása az Egyházmegyében élő ifjúság felé.
Az iroda helyileg a Martinuem Felnőttképző Akadémián
működik. Hétköznapokon 9–17 óráig tart nyitva, ekkor lehet személyesen is érdeklődni a különböző programok felől.
Az ifjúságnak szóló éves programterv vázát a szokásos lelkigyakorlatok adják, nagyböjtben és adventben. Az idei adventben, december 8–10. között Csiszér László és barátai

tartják a lelkigyakorlatot. A lelkigyakorlat célja, hogy mindannyiunkban kialakuljon egy „dicsőítő szív”, amely szüntelenül magasztalni akarja az Urat. A programra már elindult a jelentkezés! Emellett minden évben megrendezésre
kerül a már hagyományosnak mondható Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó, Virágvasárnap előtti szombaton. A korábbi években pl. Celldömölkön, Zalaegerszegen és Szombathelyen volt, így jövőre is másutt kerül megrendezésre. Az
állandó programok mellett, igyekszik az iroda minél színesebb lehetőségeket kínálni a fiataloknak, hogy hasznosan
tölthessék el a szabadidejüket. Volt már kreatív műhely,
biciklitúra, előadássorozat különféle témákban, túrázás,
koncert, métabajnokság, önkénteskedés 72 órában, ifjúsági
közösségek találkozója, stb.
Az iroda szervezésében egyre több országos programon
van lehetőség részt venni, így járhattak a fiatalok már többször, tavasszal és ősszel is a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón, vagy az Ez az a nap! elnevezésű dicsőítő koncerten Budapesten. Terveik között szerepel, hogy pl. az Egerszalóki Ifjúsági Találkozón, a Táborhegyi Napokon Homokkomáromban, a Bosco Feszt-en, a Lelkes Napokon és Pécsett,
a Máriagyűdi Ifjúsági Találkozón is közösen vegyünk részt.
Az irodához szorosan kapcsolódik a Szily János Értékőrző Ifjúsági Fórum, röviden SZEIF, mely egy egyházi civil
szervezet, ami az irodának a különböző pályázati lehetőségekhez biztosít utat. Az egyesület jelenleg átalakulóban van,
főként, ami annak misszióját és magát az arculatot illeti. Erről egy későbbi cikkben olvashatnak majd. Az egyesületnek
van Facebook-oldala, melyen nyomon követhetik az iroda
aktuális programjait, híreit, illetve egyéb egyházi vonatkozású, érdekes cikkeket olvashatnak: www.facebook.com/
Szmodics Petra
szeif
martinus.hu
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Óra Krisztián atya körmendi káplán, Egyházmegyénk ifjúsági referense, az Ifjúsági Iroda munkatársa. Kérdéseink a
fiatalokkal való találkozásokról, az ő meghívásukról szólnak. Hogyan lehet közelebb lépni hozzájuk, vagy őket közel hozni az Egyházhoz, Krisztushoz?
Hogyan érlelődött meg benned a papi hivatás gondolata?
Nekem egy meghívásélményem volt: Kőszegen hivatástisztázó lelkigyakorlaton voltam, ott megszólított az Úr.
Négy évre rá, érettségizőként válaszoltam a hívásra. Végig
benne volt a szívemben ez a meghívás, ez a szó.
A szemináriummal kapcsolatban azt fogalmaztam meg
magamban, hogy nem cseréltem volna egy olyannal, aki világi egyetemre jár. Olyan jó volt ott is megtapasztalni a közösséget. Sokféle program volt, sok meghívott vendég, előadó, kirándulás, lelkigyakorlat. Hamar eltelt az idő. Nagyon jól éreztem ott magam. Imádság is volt, tanulás is,
szórakozás is, kikapcsolódásra is volt lehetőség. Hálás vagyok ezekért az évekért.
A szentelés után hová kerültél?
Zalaegerszegre, két évre a Szent Mária Magdolna plébániára. Volt mit tenni. A sok közösség életében részt vettem
én is, a családcsoportban, ifjúsági csoportban, Cursilloban,
Mária Légióban.
Most Körmenden a negyedik évemet kezdtem káplánként. Itt is van ifjúsági munka. De itt határozottabban bejött

a kórház a tevékenységeim közé. A beteglátogatást nagyon
fontosnak tartom: a betegekben találkozni az Úr Jézussal; a
beteg ember mellé állni.
Az egyházmegyei ifjúsági feladatok területét két éve vettem át, Mikolás Attila atyától. Azóta az Ifjúsági Irodával,
munkatársakkal együtt dolgozunk.
Mi a célja az ifjúságpasztorációnak?
Célunk az, hogy tevékenységünk és a fiatalokkal való
együttműködésünk által, a fiatalok érett, keresztény felnőtté váljanak. Ez az időszak, az ifjúság ideje, a nagy döntések
ideje. Pályaválasztás, párválasztás, a hivatás választásának
ideje. Arra kellene elvezetnünk őket, hogy az életükkel kapcsolatban felelős döntéseket tudjanak hozni, személyes hitüknek fényében. Nagyon hozzátartozik ehhez, hogy a fiatalokat elvezessük a személyes imaéletre. Ha van személyes imaéletük, az Úr Jézussal való személyes kapcsolatuk,
akkor tud valaki a hit fényében, krisztusi értékek mentén,
életre szóló döntéseket hozni.
Mi az oka annak, hogy sokan halogatják ezeket a döntéseket? Kitolódik a tinédzserkor? Jól elvannak, telnek a
napok, az évek…
Ez egy kortünet is. A mai világban nem divat elköteleződni. A reklámok is folyton ezt diktálják. Az egész világ arra
vezet, hogy bizonyos pillanatnyiság, pillanatnyi örömök
töltsék meg az életet. Erre veszik rá a fiatalok többségét. A
fiataloknak is egyszerűbb, ha nem kell elköteleződni. Valamint ok lehet még az a sok seb, ami a családokban van,
amiben a mai fiatalok felnőnek. Sokan sérült családokból
jönnek, ez is lehet egy ok, hogy nem mernek elköteleződni,
életre szólóan dönteni. Nem látnak pozitív példákat. Félelem van bennük.
Mi a következő év terve az ifjúsági felelősöknek?
Már vannak állandó programjaink, amelyeket folytatunk
tovább: ádventben és nagyböjtben ifjúsági lelkigyakorlat
a Martineumban. Virágvasárnap előtti szombaton az egyházmegyei ifjúsági találkozó. Szeretnénk 2018-ban egy nyári ifjúsági tábort is megszervezni. Elkezdtünk egy-egy napos túrákat is szervezni, Lélek-túrák néven. Lényege a természetjárás és az imádság. A természet szépsége is imádsággá válik. Bár az egész Egyházmegyében meg van hir-
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Sokáig cserkészkedtél. Hogyan emlékszel vissza ezekre
az időkre? Úgy gondolom, meghatározó lehet az életedben.
Általános iskolás alsós koromban lettem cserkész. Ott tanultam hazaszeretet, emberszeretet, istenszeretet. A cserkész pedagógia olyan nyelv és módszertan, amely játékos,
kreatív módon képes a fiatalok tanítására. A cserkészetben
az a jó, hogy nagyon fiatalon egy őrsvezetőre bízunk kisebbeket. Kap feladatot. Megbízunk benne. Értékesnek érzi
magát. A kisebbek pedig felnéznek rá, de természetesen az
őrsvezetőnek meg kell felelni ennek a bizalomnak. Nagyon
sok játékot tanultam. Segít az ifjúsági munkában.

detve a program, kicsit mégis úgy érezni, mintha ez Szombathely-központú lenne.
Fontos program a Tiszta szerelemért imaest a fiataloknak.
Az idén október 18-án volt, a szombathelyi ferences templomban. Örültem, hogy szép számban jöttek el fiatalok a
püspöki szentmisére, hallgatták meg a tanúságtételeket, és
imádkoztak a tiszta élet ajándékáért.
Ugyancsak már évek óta részt vesznek a fiatalok a „72 óra
kompromisszum nélkül” nevű programban. Fontos, hogy
átéljék: jó jót tenni a városunkért, lakóhelyünkért.
Terv még az ifjúsági munkában, hogy regionális kis csomópontokat alakítanánk ki, így jobban megszervezhetők,
összegyűjthetők lennének a fiatalok.
Ki lehet itt a segítő?
Természetesen a legfontosabbak a plébánosok. Úgy tapasztaltuk, hogy a plakát kevés. Mindenképpen a személyes megszólítás a fontos: szívtől-szívig.
Mi tartozik az ifjúságpasztoráció területéhez?
Ifjúságnak számít a 14–29 éves korosztály: a középiskolások, egyetemisták, a munkakezdők, a fiatal felnőttek. 14
éves kortól már komolyan kell a tiszta életre nevelni a diákokat. Ezért is jó, hogy van ilyen imaest. A jegyesoktatás is
mindenképpen ide tartozik.
A digitális térben is jelen kell lennünk. Ahol a fiatalokat
el lehet érni, ott meg kell jelennünk. Vannak keresztény blogok, pl. ilyen a 777 blog is. Vagy gondoljunk a Pápa twitter
oldalára! Élni kell a digitális eszközökkel, fel kell használni,
hogy elérjük a fiatalokat. A zene, a kultúra és a sport kapocs, közös terület a fiatalokkal. Kilépni a sémákból, oda
menni, ahol a fiatalok előfordulnak – mondja Ferenc pápa.
Teret kell kialakítani, fiatalosan, a fiataloknak. Ott beszélgethetnek, összejöhetnek, biztonságos közegben. Persze a
kihívások, pl. egy több napos gyalogos zarándoklat is motiváció lehet a közösséggel való együttműködésre, együttimádkozásra.

Minden korosztály a saját korosztályának misszionáriusa?
Van igazság ebben, de ha valaki megőrzi a szíve fiatalságát, tud szólni a fiatalokhoz. Ilyen Kerényi Lajos atya: 90
éves, vasmisés, a fiatalok szeretik, hallgatják. Ha megszólíthatóak vagyunk, ha meg akarjuk érteni, meg akarjuk szólítani a fiatalokat, rendelkezésükre állunk, ha hitelesek vagyunk, bármilyen korúak lehetünk, figyelnek ránk. A fiatalok szolgálatában mindenkinek feladata van.
Hogyan lehet fiatalon keresztény módon élni, az árral
szemben?
Fontos, hogy akik elkerülnek otthonról, közösséget keressenek. Hiszen az Egyház közösség. Közösség Istennel, egymással. A közösség megtartó erő. Ha valakinek nincs közössége, nehezebben áll meg az árral szemben. Szerintem a
fiatalok ma is vágynak a szépre, a jóra, az igazra. A cél az,
hogy vágyat ébresszünk bennük arra, hogy az evangélium
örömhírét éljék. Az evangélium örömhíre által igazán boldogok lehetnek.
Az őszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó az imádságról szólt.
Keresnünk kell a csendet. Megállni, nem sajnálni az időt
az imádságra. Meg kellene tenni, ráhangolódni arra, hogy
bemenjünk egy utunkba eső templomba csak egy tíz percre. Nem kell semmit tenni, csak ott lenni Isten jelenlétében.
Csak üljön, legyen az Úr Jézus jelenlétében. Meghívni a fiatalokat az imádságra. Akkor tudják a fiatalok az életüket jól
irányítani, ha kapcsolatban vannak az Úr Jézussal.
Mi lehetne a zárszó beszélgetésünk végén?
Félünk, bátortalanok vagyunk átadni a teljes evangéliumot. Ha nem a teljes evangéliumot adjuk át, a világ lesz szegényebb. Félünk attól, hogy a fiatalok nem lesznek képesek
kiállni a próbát, megélni ezt. Pedig akit szeretünk, azt kell,
hogy komolyan vegyük, és elvárásokat támasszunk felé.
Mernünk kell meghívni a fiatalokat a tiszta evangéliumi
életre. Az evangélium mércéje magasnak tűnik, de az Úr
azért kéri ezt, hogy igazán boldogok legyünk.
Salamon Viktória
martinus.hu

2017. november • Martinus

5

A Szentatya október 9-én délben kihallgatáson fogadta a keleti katolikus egyházak pátriárkáit és nagyérsekeit, akik Rómában tartózkodtak a Keleti Egyházak Kongregációja
közgyűlésén, melyet október 9. és 12. között
tartottak a dikasztérium alapításának századik évfordulója alkalmából.
„Válaszok keresése egy hosszú ideje elhallgatott válságra” címmel a keresztényüldözésről
szóló nemzetközi konferenciát szervezett az
Emberi Erőforrások Minisztériuma október
12–13-án Budapesten. A rendezvényen többek között felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, Veres András győri püspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szabó
István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, valamint több közel-keleti egyházi vezető.
A fatimai jelenések 100. évfordulóján, az utolsó jelenés napján, október 13-án országos zarándoklatot hirdettek a soroksári Fatimai
Szűzanya tiszteletére épült Szent István király-templomhoz. Az ünnepi szentmisében
Erdő Péter bíboros, prímás felajánlotta hazánkat és népünket a fatimai Szűzanyának. Október 14-én, ugyanitt konferenciát szervezett
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.
Megjelent a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatvány-adatbázisa és nyomtatott
katalógusa. A kiadvány bemutatóját október
2-án tartották a Tradíció és innováció Muzeális gyűjteményeink helyzete, állapota, feldolgozottsága, digitalizálása című konferenciához kapcsolódóan.
Barsi Balázs ferences és Dolhai Lajos, az Egri
Hittudományi Főiskola rektora kapta idén az
Emberi Erőforrások Minisztériumának Fraknói Vilmos-díját. A kitüntetéseket október 12én adta át Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.
Az oldalt összeállította: Kovács József
A hírek forrása: Magyar Kurír
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ézus így biztatja tanítványait: „Legyen derekatok felövezve és
lámpásotok meggyújtva! Legyetek olyanok, mint azok, akik
várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki!” (Lk 12,35–36). Ebben
a Jézus feltámadását követő időben, amikor folyamatosan derűs és
aggasztó időszakok váltják egymást, a keresztények sosem kényelmesednek el. Az evangélium azt ajánlja, hogy olyanok legyünk, mint
azok a szolgák, akik nem fekszenek le, amíg uruk vissza nem érkezik. Ennek a világnak szüksége van a felelősségünkre, mi pedig
azt egészen és szeretettel felvállaljuk. Jézus azt akarja, hogy dolgos
életünk legyen, hogy sosem hagyjunk alább az őrködésben, és így
minden, Isten adta új napot hálával és ámulattal fogadjunk. Minden
reggel egy üres lap, amelyet a keresztény elkezd teleírni jó tettekkel.
Jézus megváltó műve már üdvösséget szerzett nekünk, de most még
várjuk az ő királyi uralmának teljes megnyilvánulását: amikor végre Isten lesz minden mindenkiben (vö. 1Kor 15,28). A keresztények
hitében semmi sem biztosabb ennél a „találkozónál”, ennél az Úrral
való találkozásnál, amikor ő eljön. És amikor elérkezik az a nap, mi,
keresztények olyanok akarunk lenni, mint a szolgák, akik felövezett
derékkal és meggyújtott lámpással töltötték az éjszakát: készen kell
állnunk az érkező üdvösségre, készen kell állnunk a találkozásra!
Gondoltatok már arra, milyen lesz, amikor találkozunk majd Jézussal, amikor eljön? Egy hatalmas ölelés lesz, hatalmas, nagy öröm!
Úgy kell élnünk, hogy várjuk ezt a találkozást!
Életünk minden napján ismételjük meg a fohászt, amelyet az első
tanítványok a maguk arám nyelvén a Marana tha szavakkal fejeztek
ki, és amelyet ott találunk a Biblia utolsó versében: „Jöjj el, Úr Jézus!”
(Jel 22,20)! Ez minden keresztény egzisztencia refrénje: világunkban
semmi másra nincs szükségünk, csak Krisztus simogatására. Micsoda kegyelem, ha az imában, életünk nehéz napjaiban meghalljuk az
ő hangját, ő ugyanis válaszol nekünk és biztosít minket: „Igen, haFerenc pápa
marosan eljövök!” (Jel 22,20).

gyórás szentségimádásra hívunk mindenkit Krisztus Király
főünnepének előestéjén a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra készülve. November 25-én húszezren, bár különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk imádkozni közösségünk, népünk, Európa és a világ lelki megújulásáért! A szentségimádási óra 17:00-kor kezdődik és 18:00-ig tart. Mit kell tennie
annak, aki csatlakozni szeretne?
1. Keressen olyan helyet, ahol már most is van szentségimádás a
www.szentsegimadas.hu weboldalon.
2. Ha nincs a környékén szentségimádási lehetőség, akkor a helyi
templomban, iskola- vagy kórházkápolnában, szerzetesi közösségben szervezzen a helyi plébánossal, templomigazgatóval, szerzetesi
elöljáróval egyeztetve szentségimádást.
3. Lehet imádkozni a kihelyezett Oltáriszentség előtt csendben, elmélkedve, hagyományos módon, énekelve, dicsőítve, gyerekekkel, fiatalokkal, családokkal, idősekkel. Be lehet vonni zenészeket,
imacsoportokat, rózsafüzér társulatokat, közösségeket, iskolákat és
mindenkit, aki szívesen tölt egy órát a mindenség Királyával.
4. Minden résztvevőt regisztráljanak a www.iec2020.hu/krisztuskiraly honlapon. Így látjuk, hogy mennyien imádkozunk együtt,
elértük-e már a 20 000 imádkozót, és így tud bővülni a szentségimádási lehetőségek száma is. Bízunk benne, hogy az egész Kárpát-medencében teljes lesz a lefedettség. A regisztráció során mindenki feliratkozhat az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírlevelére, aminek segítségével folyamatosan tájékozódhat arról, hogyan
halad a 2020-as esemény előkészítése, és első kézből értesülhet programokról, bekapcsolódási lehetőségekről.
Imádkozzunk együtt november 25-én!
Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság

betegek szentségét az a hívő veheti fel,
aki értelme használatának elérése után
betegség vagy öregség miatt veszélybe kerül.
Azzal kapcsolatban, hogy egy betegség menynyire számít súlyosnak a szentség felvétele
szempontjából, nem kell aggályoskodni. Feladható a szentkenet veszélyes betegség miatti sebészeti beavatkozás (műtét) előtt is. A
szentség felvehető többször is, és megismételhető akkor is, ha a betegség súlyosbodott.
Idősek is felvehetik a szentkenet szentségét,
ha erejük fogytán van, még ha nincs is különösebben veszélyes betegségük.
Fontos azonban, hogy a szentséghez ne „bármikor történhet valami” alapon járuljunk.
Különösen is igaz ez akkor, amikor közösségileg szolgáltatják ki a betegek kenetét pl. a
betegek világnapján, vagy nagyböjtben. Ezek
az alkalmak elsősorban azoknak szólnak, akik
valóban idős korúak, vagy súlyos betegséget
hordoznak. Nincs azonban egyetlen egyházi
előírás sem arra, hogy mi számít idős kornak,
mikor lehet már indokolt a betegek szentségének felvétele. Ezt minden embernél más
életkort jelent. Csupán a „ha erejük fogytán
van” utalás ad egyfajta eligazítást.
Gyermekeknek akkor kell feladni a szentséget, ha már annyira értelmesek, hogy a
szentség megerősítheti őket. Eszméletlen betegeknek szintén fel kell adni a betegek kenetét, ha józan ésszel feltételezhető, hogy kérnék. Nem lehet azonban halottnak feladni a
szentséget. Viszont ha kétséges, hogy a beteg
eljutott-e értelme használatára, illetve hogy
veszélyesen beteg-e, vagy hogy halott-e, ki
kell szolgáltatni a szentséget. Utóbbi esetben
feltételesen, vagyis a pap úgy imádkozza a
megkenési imádságot, hogy hozzáteszi: „ha
életben vagy…”.
A betegek szentségét nem vehetik fel azok,
akik nyilvánvaló súlyos bűnben makacsul kiIpacs Bence
tartanak.
martinus.hu
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Október 1-én, délután, Szent Jeromos ünnepéhez kötődően a Biblia körül gyűltek össze kicsik és nagyok Körmenden,
a Szent Erzsébet-templomban. Dr. Gyürki László atya személyes tanúságtételét hallhatták élményeiről.

Október 1-én templomuk védőszentjére, Szent Mihály
főangyalra emlékeztek Nemesbődön. Az ünnepi szentmisét Németh Tamás ezüstmisés vépi plébános mutatta be,
aki 10 évig látta el a településen élők lelki gondozását.

Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén dr. Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét Nagysimonyiban. A szertartást követően megáldotta a felújított I.
világháborús emlékművet.

Október 13-án a fatimai jelenések 100. évfordulójáról emlékeztek meg Zalaegerszegen, a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
tiszteletére szentelt plébániatemplomban. A szentmisét Püspök atya mutatta be.

8
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Október 7-én megkezdte működését Szombathelyen is a Mária Rádió.
Az adó az FM 88.4-es frekvencián hallható Szombathelyen és környékén, több mint 100 településen.

november 26. (vasárnap) 10.30 óra Búcsúi püspöki szentmise (Szombathely-Kámon – Krisztus Király plébániatemplom); 16 óra Bérmálás
(Zalaegerszeg, Szent Mária Magdolna plébániatemplom) • november 27. (hétfő) 18 óra Isten
atyai arca. A férfi útja a Bibliában, a társadalomban és a családban. – A Katolikus Egyetemi Lelkészség nyitott előadásai (Szombathely, Károlyi
Gáspár tér 4., ELTE Savaria Egyetemi Központ
„C” épület nagy előadóterem) • december 4.
(hétfő) Család(sz)építő (Zalaegerszeg, Mindszenty-iskola) • december 7. (csütörtök) Családi (had)erőforrásaink – Előadássorozat házaspároknak (Szombathely, Martineum Felnőttképző
Akadémia) • december 8–9. (péntek–szombat)
24 órás szentségimádás (Szombathely, Annunciáta nővérek kápolnája) • december 15. (péntek)
18.30 óra Brenner János Emlékév – Esti dicséret Brenner János sírjánál (Szombathely, Szent
Kvirin-templom)

Október 10-én, a Magyar Katolikus Kulturális Hetek programsorozat
részeként a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban őrzött Bibliákból nyílt válogatás.

November 10. 17:00
Esti dicséret a Székesegyházban, majd lampionos felvonulás a Szent Márton-templomhoz.

ményét kikérve Dr. Székely János me-

November 11. 10:00

és Kispáli községekből új plébániát alapí-

Az Egyházmegyei Papi Szenátus vélegyéspüspök 2017. október 30-ai hatállyal
Nagykutas központtal Kiskutas, Nagypáli

Ünnepi szentmise a Székesegyházban, melynek főcelebránsa
és szónoka: Dr. Székely János
megyéspüspök.

tott, és a nagykutasi Szent Jakab tisztele-

Mindenkit szeretettel várunk!

megtartásával.

tére épült templomot plébániatemplomi
rangra emelte. Az új plébánia plébánosává Gyöngyös Balázs atyát nevezte ki,
zalaegerszegi börtönlelkészi megbízatása
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A felvilágosító órákról talán sokunknak csak a kínos feszengés jut eszébe, pedig ma már nem csak így juthatnak
fontos információhoz és élményekhez a kamaszok. Van
egy Magyarországon is egyre népszerűbb program, amely
már a Szombathelyi Egyházmegye támogatásával is elérhető.
z MFM-Projekt „Ciklus-show” egy Németországból
származó program, kitalálója és elindítója dr. med.
Elisabeth Raith-Paula müncheni doktornő. A projekt magyarországi adaptációját a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület vállalta, Kupás Rozival együttműködve.
Az MFM-Projekt minden elemének az a célja, hogy a
résztvevőkben saját testük működésének különlegességét
és csodálatos voltát erősítse meg. Így pozitív hozzáállás és
testkép alakítható ki. A látványos, izgalmas és nem feltétlenül hagyományos bemutatón, az ún. „Ciklus-show” foglalkozás keretein belül a testi folyamatok, a ciklus-történések
bemutatása főként az érzelmeket és az érzékszerveket szólítja meg, a drámapedagógia eszközeit használva. De nem
hiányzik az ismeret sem. A program olyan információkat
nyújt, melyek még (sajnos) nem tartoznak a mindennapi
tudáshoz.
Központi gondolat: „Csak arra vigyázok, amit értékesnek
tartok!” A serdülő lányok önképét és életérzését nagymértékben meghatározza, milyennek tapasztalják meg és érté-

kelik a testüket, milyen üzeneteket hallanak testükkel – így
saját magukkal kapcsolatban.
Az 5 órás foglalkozás során a 10–12 éves lányok megismerkedhetnek testük kamaszkori változásaival, és szabadon feltehetik kérdéseiket is.
Lehetőség van arra is, hogy egy úgynevezett Szülői esten
– felnőtt bemutatón – (kb. 60–90 perc) a szülők, felnőttek is
megismerjék a program témáját. Így ők is beleláthatnak abba, hogy minek lesz részese gyermekük, és ötleteket, támpontokat kapnak, hogyan beszélgessenek vele minderről.
További információ a programról: www.mfm-projekt.hu
Az egyházmegyei támogatással kiképzett foglalkozásvezetők szívesen tartanak „Ciklus-show”-t 10–12 éves lányok
számára. Kapcsolat: ciklus.show.szombathely@gmail.com
Részletek szülői visszajelzésekből:
„Lányom számára a show egyszerűen lenyűgöző volt, egész
nap csak mesélt és számomra meglepő módon nagy részletességgel és pontossággal. Tehát ezt a viszonylag tudományos és nehéz
témát valóban szemléletesen, élményszerűen sikerült megértetni
vele. Érdeklődve (nem pedig félelemmel) várja, hogy nagylány
legyen.”
„KÖSZÖNJÜK! Én mint anyuka is!!! Azt gondolom, nem csak
a lányoknak, nekünk szülőknek is óriási segítséget nyújtottatok!!”
Kissné Takács Eszter, B. Markovits Eszter
Fotók: www.mfm-programm.de
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A keresztény temetkezési szokásokra nagy hatást gyakorolt az első századokban a Római Birodalom szabályozási
rendje, ahol a temetkezésnek két fajtája volt: az elégetés és
az elföldelés. A 2. századtól egyre nagyobb teret kapott az
elföldelés, amit csak a települések határain kívül lehetett
végezni, mert a XII táblás törvények szigorúan tiltották a
városon belüli temetkezést. A temető mellett létezett még
a családi sírboltba való temetkezés lehetősége is, amit a
gazdagabb családok az elhunytnak, vagy már maga az elhunyt halála előtt megépíttetett.
keresztényeknek kezdetben nem voltak külön temetői, azonban a temetési szokásokban eltértek a pogányoktól. Már a 2. században szokássá válik a halott otthonában való felravatalozása és a közös imádkozás, ami után elkísérték a halottat a temetkezési helyig. A pogány szokásokkal ellentétben a keresztények nem virágokkal halmozták el
a sírt, hanem gyertyákkal és fáklyákkal. A temetési miséről
szintén már a 2. századból vannak feljegyzések. Maga a temetés mindig imádság és zsoltározás közepette történt,
amiket énekelve végeztek.
A Decius-féle, 249 decemberében kiadott keresztényüldöző rendelet hatására megváltoztak a keresztény temetkezési
szokások, amik az egyházi temetők kialakulásához vezettek. Az addig az egyes családok tulajdonában lévő sírboltok
közös tulajdonba kerültek, és ha lehetőség volt arra, akkor
a föld alatt össze is kötötték azokat, így jöttek létre a katakombák, a földalatti temetkezési helyek.
A keresztények is megtartották kezdetben a római jogi
előírásokat, azaz a városon kívül temetkeztek. Ez azonban
gyakran óriási, szinte város nagyságú temetkezési területet
jelentett, amit „necropolis”-nak, „halott városnak” neveztek. A 4–6. századtól fokozatosan mellőzték a keresztények
a temetkezésre vonatkozó római törvényeket és a keresztény
temetőket bevitték a városon belülre, közvetlenül a templomok mellé, aminek egy szemléletbeli változás volt az oka.
A középkori ember ugyanis úgy gondolkodott, hogyha
az életében igyekezett a szentáldozásokon keresztül közel
kerülni az Istenhez, akkor a halála után is szeretne minél közelebb kerülni a köztünk valóságosan, az oltáriszentségben
jelenlévő Istenhez, ezért elkezdtek a templomok köré temetkezni. Ebben a szemléletben nagyon jól megmutatkozik az,
hogy az Egyház valójában egy eucharisztikus közösség,
ami a halálban sem szűnik meg.
Az Anyaszentegyház vallotta és mind a mai napig vallja,
hogy az egyházi temetés befolyásolja a lélek halál utáni sorsát, így különleges jelentősége van annak, hogy miként ké12
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szül fel a haldokló a halálra, illetve a hozzátartozói hogyan
működnek közre az elhunyt lelki üdvösségének elnyerésében.
A halálra való felkészülés elsősorban a bűnbánó lelkületet
és a szentségekkel való megerősítést jelenti. Mindhárom
szentségnek (bűnbocsánat, eucharisztia, betegek kenete)
fontos szerepe van a lélek halál utáni sorsában. Az egyházi
temetés kifejezi az Egyház közösségét és a szentek társaságát. A hívő ember számára elsődleges cél, hogy elnyerje
az örök üdvösséget, aminek legfőbb eszköze az Istennek
tetsző élet. A hívő hisz a jó Isten irgalmában, de ahhoz, hogy
ezt elnyerhesse, szükséges az elkövetett bűneinek a beismerése és megbánása a szentgyónásban, majd pedig, amikor
megtisztult, akkor méltóvá válik az Krisztussal való egységre, amit az eucharisztia vétele, a szentáldozás fejez ki.
A harmadik eleme a szentségi felkészülésnek a betegek
kenete, amikor is a beteg vagy a hozzátartozók hívják az
Egyház papját, hogy imádkozzék a betegért és kenje meg
a szent kenettel, ami megerősíti elsősorban lelkiekben, de
testileg is, hogy a rá váró megpróbáltatásokat, szenvedéseket könnyebben el tudja viselni, valamint ajánlja őt a jó
Isten végtelen irgalmába.
Az Egyházhoz való tartozás a halálban is kifejeződik. Aki
ugyanis az életét az Egyház közösségében élte le, halála után
is az Egyházban marad, ezt jelképezi az egyházi temetés. A
templom és a temető, az eucharisztia, az élő hívek imádsága
és a megszentelt földben nyugvó elhunytak valamint a
szentek szorosan összetartoznak az Egyház közösségében.
Aki viszont életében elutasította valamely tettével az Istent és az Egyházat és megmaradt ebben az állapotában,
akkor az a halálában sem tartozhat hozzájuk. Itt nem büntetésről van szó, hanem a személy elutasító döntésének figyelembevételéről. Aki azonban a bűnbánat valamilyen jelét adja a halála előtt, az részesülhet egyházi temetésben.
Déri Péter

Abune Mathias
etióp pátriárka

A kelet-afrikai Etiópiában – melytől
1993-ban szakadt el és vált független
állammá a Vörös-tenger partvonalát
magába foglaló Eritrea – a 4. század
közepén vált államvallássá a kereszténység.
ivel azonban az etióp egyház
egészen 1959-ig a kopt pápa
– így az egyiptomi ortodox egyház –
alá tartozott, Egyiptom elszakadása az
egyetemes egyháztól – a 451. évi khalkédoni zsinat kapcsán – automatikusan magával vonta az etiópok elválását is.
Az etiópiai kereszténység az ókori
zsidókereszténységnek egy sajátságos
hajtása. Erről tanúskodik saját Bibliájuk, mely a többi mellett magába foglal olyan könyveket is, amiket például
a katolikus hagyomány nem tekint Istentől sugalmazott írásoknak.
Hitük szerint ők birtokolják az elveszettnek tartott ószövetségi frigyládát,
melyet az ország északi részén található Akszúmban őriznek és különleges
tiszteletben részesítenek.
A keresztség szentségét a születés
utáni nyolcadik napon szolgáltatják
ki és a fiúgyermekeket néhány hagyományőrzőbb közösségben még mindig körülmetélik.
Ezenkívül javarészt tartják az ószövetségi táplálkozási tilalmakat, végzik
a tisztulási szertartásokat, a zsidó
szombatot pedig ugyanolyan szent
napnak tekintik, mint a vasárnapot.
Imádják a háromszemélyű egy Istent
és különleges tiszteletben részesítik
Máriát.
Első újszövetségi hírünk az etiópokról az Apostolok Cselekedetei 8,27-ből
való, ahol Kandaké etióp tisztnek, a királyné udvari tisztviselőjének a megté-

réséről olvashatunk. A Fülöp diakónustól elnyert keresztség felvétele
után „boldogan tért vissza hazájába”.
Egy legenda szerint a 4. század első
felében egy szíriai kereskedő hajója
zátonyra futott és elsüllyedt a Vöröstengeren. A hajóról csak két fiatal keresztény férfinak, Frumentiosznak és
Édésziosznak sikerült a partra jutnia.
Az etiópok itt elfogták őket, és mint
rabszolgákat eladták a császárnak. A
két keresztény rabszolga hamarosan
kitűnt műveltségével, és Frumentiosz
a trónörökös, Ézana nevelője lett. A nevelés nem maradt hatástalan és Ézana
csakhamar megkeresztelkedett. Amikor apja halála után trónra lépett, felszabadította Frumentioszt és Alexandriába küldte az ottani pátriárkához,
hogy Etiópia számára püspököt kérjen.
Nem véletlenül esett a választás Alexandriára, és a kopt kereszténységre.
Az elsődleges ok minden bizonnyal a
földrajzi közelség volt, de azt sem feledhetjük, hogy ebben az időszakban
a kereszténységnek még nem egy, hanem öt egyenrangú vallási központja
volt: Alexandria, Jeruzsálem, Antiochia,
Bizánc és Róma.
Így Szent Atanáz kopt pápa – akit
a római katolikus egyház is szentként
tisztel – magát Frumentioszt szentelte Etiópia első püspökévé, aki visszatérve megkezdte a birodalom népének keresztény hitre térítését. Ettől
kezdve az Etióp Egyház a koptok fennhatósága alatt állt, azaz az ottani pátriárka nevezte ki Etiópia püspökét –
akit abunnak, vagyis atyánknak neveznek – az egyiptomi Szent Márk kolostor szerzetesei közül. A püspökök tehát közel 1600 éven át egy idegen országból érkeztek úgy, hogy többnyire
nem beszéltek egyetlen etióp nyelvet

sem és nem ismerték a helyi viszonyokat.
Valószínűleg egy üldözés következtében menekült Etiópiába az a „Kilenc
Szent”, akik 500 körül kezdték meg ottani tevékenységüket. A hagyomány
szíriaiaknak tartja őket, de valószínűbb, hogy egyiptomi koptok voltak.
Az Etióp Ortodox Egyház alapjait valójában ők rakták le. A keleti keresztény világban, Szerbiától Etiópiáig a
kolostorok voltak az egyházi tevékenység bázisai. Ezt a kolostori hálózatot
teremtette meg a „Kilenc Szent”. A kolostorok lettek a keresztény műveltség letéteményesei (akárcsak a középkori Európában), és az egyházi hagyomány szerint a „Kilenc Szent” fordította le a Bibliát is giz nyelvre, mely máig
az etióp egyház szertartási nyelve.
Az etióp ortodox egyház mai vezetője Abune Mathias pátriárka, aki a fővárosban Addis Abeba-ban él. Híveinek
száma kb. 45 millió. Hozzánk legközelebbi egyházközségük az ausztriai
Klein Schwechat-on működik.
A független eritreai ortodox egyház
kb. 11 millió tagjának saját pátriárkája
van.
Inzsöl Richárd
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Iváncsits Tamás Nagykanizsán született 1970-ben. A három-

házzenét, később a gitáros énekek is nagyon a szívemhez

gyermekes családban ő volt a legkisebbik. Most már ő is há-

nőttek. A bólyi katolikus templom kántoraként jelenleg

romgyermekes: Márton 2004-ben, Pál 2011-ben, Dóra pedig

sokféle műfajban tevékenykedhetek, és ebben örömömet

2016-ban született. Felesége, Szilvia maga is tagja annak az

lelem.

együttesnek, amely az ITB nevet viseli. A rövidítés jelentheti a csapat korábbi nevét, azaz „Iváncsits Tamás és Barátai”,
de Tamás azt vallja, hogy a rövidítés inkább az „Istenem, te-

Mikor írt először zenés darabot? Milyen alkalomra született ez? Milyenek voltak a visszajelzések?

benned bízom” mondat rövidítése. Számos zenés játékot ál-

Tizenhat évesen írtam meg Horváth Tamás barátom köz-

lított már össze, 2017. december 16-án pedig Szombathelyen

reműködésével a Betlehem című misztériumjátékot, amiből

láthatja a nagyközönség Brenner János vértanú papunkról

két évvel később rockopera lett. Magam is meglepődtem

szóló drámáját, amelynek címe: A jó pásztor.

kamaszkori alkotásom sikerén. Több száz magnókazettát
másoltunk át az akkori felvételből, hogy a karácsonyi da-

Milyen a kötődése a zenéhez illetve az irodalomhoz?

rab zenéje sokakhoz eljusson.

A zenéhez való kötődésem kisgyermekkoromban alakult
ki. Édesapám nem volt képzett zenész, mégis szépen zongorázott. Jancsi bátyám és Irén nővérem szintén ügyesen

Milyen darabok követték a karácsonyi misztériumjátékot illetve rock-darabot?

bántak a zongorával, Jancsi szép számmal szerzett – igen

Amikor az érettségim után, 1990 és 1992 között Letenyén

kiváló minőségű – dalokat, zenés darabokat, musicaleket.

kántor lettem, volt időm új darabot komponálni. Ekkor ké-

Az egyházi zene szeretete pedig a templomban ragadt rám.

szült el A tékozló fiú című rockopera, amit három, egy-

Kicsi koromtól fogva megkedveltem a hagyományos egy-

mástól függetlenül működő társulattal is előadtunk: előbb
nagykanizsai középiskolásokkal, majd a letenyei Vox Varietas kamarakórussal, később pedig a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hallgatóival. A pécsi teológus-évek alatt
komponáltam a Damaszkusz című rock-musicalt, amit még
a Budapest Sportcsarnokban is előadtunk, szép sikerrel.
Hogyan született meg Önben a döntés, hogy feldolgozza
vértanú papunk, Brenner János életét színpadi darab keretében?
Az előbb említett darabok megírása és színpadra alkalmazása után bő 10 évig nem foglalkoztam zenés színdarabokkal. A viszonylag hosszú „műsorszünet” után 2006-ban
felkérést kaptam a Szombathelyi Egyházmegyétől, egészen
pontosan Horváth István Sándor plébános úrtól, hogy dolgozzam fel egy főképp ifjúságnak szóló zenés darab formájában Brenner János atya életét és vértanúságát. A zenés
dráma 2007 húsvétjára készült el, és még abban az évben
megtörtént az ősbemutató és az első hat-nyolc előadás is
az ország számos pontján. Nagy örömömre szolgált, hogy
már a darab előkészületei alkalmával megismerkedhettem
Brenner József atyával, a mártír pap még élő testvérével.
Az ő személyisége igencsak arra ösztönzött, hogy hiteles
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és minőségi – a Brenner családhoz méltó – darabot komponáljak.
Mit szólt Brenner József nagyprépost, korábbi általános
helynök a darab megtekintése után?
Úgy tapasztaltam, hogy megérintette a darab. Bár a „rockos” műfaj kicsit távol áll József atyától, szerintem sok
értéket fedezett fel abban, amit a színjátszós társaimmal
megvalósítottunk. Két dolognak nagyon örültem. Az egyik
az, hogy a helynök atya nem talált egyetlen számottevő tárgyi tévedést sem a darabban, vagyis másképp fogalmazva:
valósághű zenés dráma született! A másik örömöm pedig,
hogy a Brenner-darab hatása egészen a gyóntatószékig elért, vagyis volt olyan néző-hallgató, aki a színdarab hatásáról szentgyónás keretében is beszélt. Ha valakiben ilyen
mély lelki dimenziót érint meg mindez, akkor hálát kell
adnunk az Úrnak.
Kikből áll a színjátszó csapat? Hogyan, mikor zajlanak
a próbák?
A színjátszó csapat kezdettől fogva közel ötven főből,
tehát egy nagybuszt megtöltő népes közösségből áll. A
Brenner-darab egyik fontos szereplője Papp Krisztina operaénekes, aki jelenleg Belgiumban él a családjával. Szerepet

Mire számíthat a szombathelyi közönség december 16án?
A tervek szerint ezen a napon dupla előadásunk lesz
Szombathelyen. Szeretném, ha a Brenner-emlékév alkalmából szervezett programon sokan együtt lehetnénk Krisztus
dicsőségére. Igyekszünk a tőlünk telhető legjobbat kihozni
magunkból, hogy mindenki emelkedett szívvel, megújult
lélekkel térhessen vissza otthonába.

vállalt főtisztelendő Keczely Károly esperes atya is Kétúj-

Milyen terveket szövöget még a jövőre nézve?

faluból. Rajtuk kívül számos szólista és kórustag csatlako-

Legkisebb gyermekünk, Dórika, alig másfél éves. Olyan

zott a keresztény színjátszó együttesünkhöz, többen a Bólyi
Szociális Központ énekkarából érkeztek. Vannak gyermekszereplőink is, de idősebbek is szép számmal. Rendszeres
próbákat nem tartunk, de az előadások közeledtével több
alkalommal is átismételjük, felfrissítjük a darabot. Darabunk eredeti rendezője, Lauer Ferenc, aki a „kölyök” szerepét is alakította, sajnos tavaly fiatalon elhunyt. A rendezői
stafétabotot azóta feleségem, Szilvi vette át, aki a darabban
Málcsi néni szerepét játssza.

örökmozgó, rengeteget gagyogó-csacsogó pici lány, hogy
mellette nagyon nehéz bármit is komponálni. Jó lenne az
ITB nevű gitáros együttesemmel további sok helyre eljutni
szerte az országban, hogy a zenés misszió minél többekhez
eljuthasson. Szeretnék e mellett zenés színpadi darabot írni
Szent Mártonról; jelenleg még az anyaggyűjtés, felkészülés
fázisában vagyok. Talán pár éven belül ez a mű is összejön.
Közeledik a karácsony. Hogyan ünnepelnek a családban?
Gondolom, fontos szerepet játszik Önöknél ekkor is, a csa-

Ahogy Tamás internetes oldalát nézem, nagyon igényes

ládban is a zene.

a portál, amelyen saját dalszövegeit, kottáit is megoszt-

Mint a legtöbb embertársam, én is nagyon szeretem a ka-

ja. Van kedves emléke, amely egy-egy előadás után történt

rácsonyt. Az adventi időszak – színjátszós és gitáros zene-

vagy olyan megkeresés volt, amire mindig emlékezni fog?

kari szempontból – hihetetlenül zsúfolt szokott lenni, de

Sok kedves visszajelzés jutott el már hozzám, főképp az

mire beköszönt az Ünnep, igyekszünk elcsöndesedni, meg-

előadások alkalmával. Pár hete egy nagyon szimpatikus úr

nyugodni, csak a legfontosabb dolgokra fókuszálni. Mivel

megszólított, és beszámolt arról, hogy látta a Brenner-da-

kántor is vagyok, a bólyi templomi liturgiákon „hivatalból”

rabunk filmváltozatát, és ez olyan erős benyomással volt

szinte mindig részt veszek. Kedvelem a hagyományos, ősi

rá, hogy feleségével útra kelt fölkeresni azokat az eredeti

karácsonyi énekeket, de a modernebbeket is. A legszebb,

helyszíneket, ahol Brenner János élt és működött. Számom-

amikor szenteste együtt van a család, a magnóból halk ka-

ra roppant megtisztelő, hogy bekapcsolódhattam a már-

rácsonyi dallamok szólnak, a gyerkőcök önfeledten örül-

tír-pap tiszteletét hirdető, terjesztő egyházi kezdeménye-

nek az ajándékoknak. Ezek az emelkedett pillanatok külö-

zésbe. Bárcsak mielőbb hivatalosan is a boldogok sorában

nösen is közel állnak a szívemhez.

tisztelhetnénk Brenner János atyát!

H. Pezenhófer Brigitta
martinus.hu
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