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Egyházmegyénkben ismét megrendezésre került a Jubiláns

Házaspárok Találkozója, szentmiséje. Ez a lehetőség sokakat

megmozgat, és sokan érzik azt, hogy a családi ünnep mel-

lett a szentmisén való részvétel és megújított ígéret erős-

sége lesz továbbra is a házasságuknak. Az 5. évfordulótól

egészen a 60–65. évfordulóig minden korosztály jelen van

ilyenkor a Székesegyházban.

Most egy egészen fiatal jubiláns házaspárral beszélgetünk

a házasságra való felkészülés, a gyermeknevelés, a temp-

lomi közösség, a munka és a család témájáról. 

Kérem, mutatkozzanak be a Martinus Olvasóinak!

Sebestyén Ákos vagyok, Szombathelyen lakunk feleségem-

mel és két szép fiunkkal, Kolossal és Vincével. 5 éve vagyunk

házasok. A szombathely-szőllősi plébániához tartozunk, ha

területileg nem is, de lelkileg mindenképpen. Az ottani csa-

ládcsoportban is próbálunk lehetőségeink szerint részt venni.

Foglalkozásom szerint agrármérnök vagyok, kutató-fejlesztő

cégnél dolgozom itt Szombathelyen.

Sebestyén-Horváth Dóra vagyok, jogász, a Vas Megyei Kor-

mányhivatalban dolgozom, illetve dolgoztam a fiúk születése

előtt. Októbertől szeretnék újra dolgozni. Szerencsénkre a

fiúk nagyon szeretik a közösséget, és azt gondolom, hogy a

beilleszkedéssel talán nem lesznek gondok. A nagyfiunk

óvodába jár már, de a kicsit is elengedni nem könnyű.

A szőllősi templomban gitároztam, de a második kisfiunk

születése után ez a szolgálat, illetve a családcsoportban való

részvétel is valamennyire háttérbe szorult.

Milyen jó példákat láttak maguk előtt arra vonatkozólag,

hogy a nehézségek ellenére mégis a családi élet a legszebb

közösség, a legjobb szülőnek és gyermeknek egyaránt?

Igazából nincs konkrét család, házaspár, akire rámutat-

nánk. Nagy baráti körünk van, akik úgy gondolkoznak és

hisznek, ahogy mi. Bennük, az ő életükben igyekszünk meg-

látni a szépet, a követendő példát. A baráti társaságunkban

teljesen természetes dolog, hogy a régi mintákat követve

házasságot kötünk és ebben a családi közösségben neveljük

gyermekeinket.

Említették tehát, hogy nagy a baráti kör. Mit ad ez a

„csapatnak”?

Nagyon sokat. A gyerekeinknek és nekünk, felnőtteknek

is. Eleinte nagyobb, aztán a gyermekek születésével inkább

kisebb közösségben találkozunk. 

Most az Önök után jövő nemzedékre gondolok, amikor

az ún. együttjárásról kérdeznék. Mennyire tartják ezt fon-

tosnak?

Mi hét évig jártunk együtt. Meg kell ismerni a másikat, és

meg is kell rá érni, hogy házasságra gondoljunk. Ez már fele-

lősséggel jár.

A mai fiatalok közül elég sokan nem szeretnének felelős-

séget vállalni, sem a saját tetteik, sem a másik személyével

kapcsolatban. Nincs elköteleződés.

A szülőnek bele kell nyugodnia abba, hogy a gyermeke

nem házasodik meg?

Erre talán nem is tudnánk válaszolni. A házasság, az elkö-

teleződés nálunk és a szüleinknél is természetes dolog volt. 

Most beszéljünk a házasságra való templomi felkészí-

tőről, amelyről már közben említették, hogy nagyon jól

sikerült.

Ebben Fekete Szabolcs atyának is nagy szerepe volt, hisz

régóta ismertük. Egy taizei találkozón indult minden, azóta

barátság alakult ki közöttünk. A jegyesoktatás lebonyolítása

különösen tetszett. A mi esetünkben tömbösítve volt meg-

oldva, elég sok jegyespár vett részt rajta. A családcsoportból

többen példákat hoztak: arról beszéltek, hogy a házasság

után hogyan élik a napjaikat a sok feladat és a változó kö-

rülmények mellett. A második alkalomnak a Szent Márton

Plébánia adott otthont, ahol már oldottabb volt a hangulat,

és sok kérdés került elő.

„…hol béke, ott áldás…”
Beszélgetés Sebestyén Ákossal és Sebestyén-Horváth Dórával
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Természetesen voltak a jegyespárok között, akik a vallá-

sukkal eddig kevésbé foglalkoztak, most viszont sok kérdés

merült fel bennük. 

Fontos, hogy ezeket az alkalmakat ne csak kötelező prog-

ramként éljük meg. Egy ilyen fontos lépés előtt nyitottnak

kell lennünk.

Valószínűleg nehéz megszervezni egy jegyesoktatást,

ráadásul nem lehet mindenkinek megfelelni. Viszont a meg-

szólító, felszólító jelleget fontosnak tartjuk. Szükséges min-

dennapi témákat is behozni a jegyesoktatásba, tehát bizonyos

értelemben nem elég csak a Bibliáról beszélni.  

Úgy gondoljuk, hogy egy jegyesoktatás alkalmával is kö-

zösségélményt kell adni. Elengedhetetlen a tanúságtétel!

Milyen indokkal tart templomi esküvőt a fiatalok egy

nagy része Önök szerint?

Sajnos sokszor csak a külsőség számít, egy újabb helyszín

a szép fotók és videók elkészítésére.

A hit, a vallásosság szerepe hol mutatkozik meg a családi

életükben?

Mióta a nagyobbik fiunk megszületett, a közös imádság

rendszeres. Esténként Kolos, a nagyobbik fiú „vezeti” a kö-

zös imát. Születésüktől fogva visszük őket templomba, ez

számunkra természetes. A szentmisén való helyes viselke-

dést a fiúk még tanulják, reméljük, másoknak ez nem zavaró.

Ákos a marizelli gyalogos zarándoklat résztvevője és

szervezője. Mit ad egy ilyen nehézségekkel teli, hosszú út

a zarándokoknak?

Az idei lesz a 11. mariazelli gyalogos zarándoklatom. Az

első évekhez képest most már egyfajta szolgálattá vált.

Mégis minden évben van egy szakasz, ami nehezebb, vagy

új dolgokat látok és tapasztalok a zarándoklat során és ez

mindig közelebb visz Istenhez. 

Szülővé válni csodálatos dolog. Vannak-e nevelési elveik,

amelyek hosszú távra szólnak?

Próbálunk következetesek lenni, bármennyire is nehéz. Ha

más véleményen vagyunk, azt megbeszéljük, és a gyerekek

felé már a közös gondolatot adjuk tovább. Igyekszünk a gye-

rekeknek napirendet kialakítani, és azt be is tartani. Úgy

gondoljuk, ez biztonságot és keretet ad számukra.

Hogyan lehet a munkát és a családot összeegyeztetni?

Októberben nagy lesz a változás a családi életünkben: a

munkába állás az elején biztosan nehéz lesz, reméljük, sikerül

kialakítani az új, mindnyájunknak megfelelő rendszerünket.

Nagy segítséget jelentenek számunkra a nagyszülők. Öröm-

mel segítenek, fiatalosak és mobilak. 

Igényeljük, hogy a nagyszülők részt vegyenek az életünk-

ben. Vasárnaponként egyszer egyik, máskor másik nagyszü-

lőhöz megyünk.

A kedves beszélgetés után a Házi áldás ismert sorai jutottak

eszembe: „Hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke,

ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen.”

Salamon Viktória
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H a lényét egy mondatban lehetne összefoglalni, úgy
mondhatnám, hogy nagy formátumú egyéniség volt.

A nagy formátumnak abban az értelmében, hogy már meg-
jelenésében volt valami fejedelmi; öblös hang, mely jóked-
vében provinciálisan ö-ző kecskeméti tájszólásba csapott át. 

A tekintélyes megjelenés mellett a józan észjárás, erkölcsi
emelkedettség, egyszerű jóság és egy életre szóló elhiva-
tottság ötvözete jellemezte. 

1893-ban született, mint dédanyám első és életben maradt
fiúgyermeke. A középiskoláit az annyi híres embert adó
kecskeméti piaristáknál végezte. Hivatástudata, hála családja
mély vallásosságának, korán jelentkezett. Tanulmányait a
váci szemináriumban folytatta. 1915-ben itt szentelték pap-
pá. Innen püspöke a bécsi Augustineumba küldte, majd hívta
haza titkárának. 

1929-ben Kecskemét egyháztanácsának kérésére tért vissza
szülővárosába, mint annak plébánosa. Ettől kezdve ádozatos
lélekkel végezte a kecskeméti katolikusok lelki gondozását.
Elsőrendű szónok és szervező volt, aki akkor a szépszámú
vallásos szervezetet igyekezett központi irányítás alá vonni.
Személyes tekintélyét latba vetve 1930 novemberében sza-
vazta meg az egyháztanács a piarista gimnázium felépítését.
Működése által nemcsak híveinek szeretetét s az egész város
tiszteletét és megbecsülését szerezte meg, hanem felsőbb
egyházi hatóságok legteljesebb elismerését is kiérdemelte.
Ennek kifejezője az a megtiszteltetés, amelyben rövid idő
alatt részesült, amikor 1929-ben apáttá, 1933-ban kunsági
főesperessé, 1937-ben pedig pápai prelátussá nevezték ki. 

16 éves kecskeméti lelkipásztorkodása után 1944 tavaszán
XII. Piusz pápa nevezte ki a Szombathelyi Egyházmegye
püspökévé. Ebben a vészterhes évben a megpróbáltatások
hosszú sora kezdődött el számára mindjárt hivatalba lépése
után. A német megszállás és az ezzel járó zsidóüldözés fo-
kozódása erkölcsi kötelességévé tette, hogy védelmet nyújt-
son az üldözötteknek. Jóllehet ennek megvalósítására kevés
lehetőség adódott, szorgalmazta a klérus egységes fellé-
pését érdekükben.

1945. március 4-én a város pusztító amerikai légitámadást
élt át. A gyönyörű Székesegyház nagyrészt romba dőlt, és
vele a Püspöki Palota Székesegyház felőli oldalszárnya is,
melynek emberáldozatai is voltak. 

Sándor püspöknek és munkatársainak, továbbá egyházme-
gyéje áldozatos munkájában résztvevő híveinek köszönhe-
tően a Székesegyház újjáépítése - a belső díszítés kivételével
- 1947 nyarára befejeződött. Az ünnepélyes újraszentelés
Mindszenty József bíboros és az egész magyar püspöki kar
jelenlétében megtörtént. Ez az év volt a háború befejezése
után a harmadik és egyben az utolsó, amely úgy-ahogy de-
mokratikus keretek közt telt el. Az ország minden püspöki
székhelyére politikai megbízottat állítottak, aki a Párt utasí-
tásainak szellemében minden egyházkormányzati dologba
beleütötte az orrát. Ettől az időtől fogva Kovács Sándor
püspök élete több mint 20 éven keresztül a szakadatlan harc
jegyében telt az egyházfői jogaiba minduntalan beleavatkozó
államhatalom ellen. 

A terror csúcspontján – az ötvenes évek első felében –
legjobb papjainak sokasága került börtönrácsok mögé, min-
denekelőtt közvetlen munkatársai. Az 1956-os forradalom
és szabadságharc időleges elbukása a papság újbóli meghur-
coltatására adott ugyan alkalmat, míg végül a hatvanas évek
közepétől a politikai helyzet enyhülni látszott, jóllehet egy-
házkormányzásának egész ideje alatt fennmaradt. 

Emberi kapcsolatainak sokasága miatt levelezése elké-
pesztő méreteket öltött. Számomra máig rejtély, hogy mégis
mindig mindenki számára volt ideje. 

Hogy hányan részesültek erkölcsi és anyagi támo-
gatásában, erről ő maga természetesen soha nem beszélt. 

Viharos idők főpásztora volt
125 éve született Kovács Sándor megyéspüspök

Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök

Augustineum (1916)
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A hatvanas évek két nagy élménnyel gazdagították életét.
Az egyik az indiai Új-Delhiben megrendezett Eucharisztikus
Kongresszus volt, az igazi nagy élményt azonban a Rómában
összehívott II. Vatikáni Zsinat jelentette számára. 

A VI. Pál pápa által összehívott zsinat minden ülésszakán
részt vett, és az annak szellemével kapcsolatos reformmun-
kálatok magyar vonatkozású megvalósításában jelentős részt
vállalt. Elnöke volt annak a liturgikus bizottságnak, amely a
latin helyett a magyar nyelvű miseszöveget kidolgozta, meg-
teremtve a miséző pap és a hívek dialógusát, bevonva őket
a szent cselekménybe, melynek mindaddig a latin szöveg
számukra ismeretlen volta folytán inkább csak passzív sze-
replői voltak. 

Egy fotográfiát őrzök 1964. szeptember 2-i dátummal. A
Szent Péter-bazilikában halad, zsinati atyáktól zsúfolt pad-
sorok között, égő gyertyákat tartó kíséretével, maga előtt
tartva a Szentírást. A kép mintha csak illusztrációja lenne
jelmondatának: „Evangelisa remissit me Deus.” (Az evangéli-
umot hirdetni küldött engem Isten).

Két év múlva, 1966-ban jelent meg egyházmegyéje papsá-
ga számára tartott éves lelkigyakorlata könyv formában –
ebben benne van összefoglalva egész szellemisége.

Az évek most már gyorsan szálltak fölötte. Életereje szem-
mel láthatóan fogyott és egyre hosszabb időre lett a budai
Széher úti kórház lakója. 1972-ben egyházmegyéje kormány-
zásáról lemondva bizonyossá vált, hogy közel már a vég.
Kecskeméti emlékeit és a városhoz való ragaszkodását ha-
láláig megőrizte. 

1972. december 24-ének hajnalán adta vissza testét a föld-
nek, lelkét Teremtőjének. 

A szombathelyi Székesegyház egyik jobboldali mellék-
oltára alatt van eltemetve. Sírja fölött soha nem hervad el a
virág, melynél kecskeméti hívei és még élő rokonai szemé-
lyesen emlékeznek.

Polányi István és Kovács Elemér 
(Püspök úr utolsó rokonai)

A római Szent Péter-bazilikában a zsinati atyák előtt (1964. szeptember 2.)

Vas Hanauerrel Kecskeméten (1920 húsvétján)

Szentmisét mutat be Boncodföldén

A II. Vatikán Zsinaton
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A Szenttéavatási Kongregáció 2018. június 14-én Mindszenty bí-

boros ügyében megtartotta a teológus tanácsosok ülését, úgy-

nevezett különleges kongresszusát, mely szakmai alapon vizsgálta és

értékelte az életszentség megvalósulását a hercegprímás életében.

Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Magyarországi Mindszenty

Alapítvány elnöke ezzel kapcsolatban az ülés előtt a Magyar Hírlap-

nak így nyilatkozott: „Mindszenty bíboros boldoggáavatási eljárása jól

halad, hosszas egyházmegyei és római vizsgálat után a 2016. év végére

elkészült az ügy szakmai összesítése, az úgynevezett Positio, amit ma

a Szenttéavatási Kongregáció teológus szakértői kifejezetten az élet-

szentség megvalósulása szempontjából fognak értékelni. Kedvező el-

bírálás esetén belátható időn belül a Szentatya elé kerülhet Mindszenty

bíboros ügye. Mi nagyon bízunk a minősített többséget igénylő pozitív

döntésben, hiszen a hercegprímás életét különleges módon jellemzi az

Egyházához és népéhez való hűség, a keresztény hit védelme, a fele-

lősség- és áldozatvállalás, és ez a ragyogó életpélda ma is nagyon

sokakat megérint, inspirál. Nagyon sokan várják a döntést és a római

eljárás további fontos lépéseit, hiszen egyházunk és népünk lelki gazda-

godását szolgálná Mindszenty bíboros mielőbbi boldoggá avatása,

imádkozzunk ezért mindnyájan!” Az ügy római posztulátorának tájé-

koztatása szerint az ülésen egyhangú pozitív döntés született, a teo-

lógus tanácsosok nagy elismeréssel szóltak és szavaztak Isten

Szolgája Mindszenty József bíboros életszentségéről és személyéről.

Ezt követően kerülhet sor a Szenttéavatási Kongregáció bíboro-

sainak és püspökeinek rendes ülésére, mely a teológus kongresszus

szakmai értékelésére alapozva fogalmazza meg azt a testületi véle-

ményt, melyet a kongregáció bíboros prefektusa terjeszt majd a

Szentatya elé, aki elrendelheti a hősies erénygyakorlásról szóló dek-

rétum kihirdetését. Ezután Isten Szolgáját Tiszteletreméltónak

nevezhetjük, és ha elismerésre kerül a közbenjárására történt és egy-

házmegyei szinten már kivizsgált csodásnak tűnő gyógyulás is, akkor

kerülhet sor a boldoggá avatásra. Imádkozzunk erre a közös szán-

dékra:

Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az

üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és

a szeretet tanúságtevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy

őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi

Urunk által. Ámen.

A Magyarországi Mindszenty Alapítvány közleménye

Nagy előrelépés
Isten Szolgája
Mindszenty
József bíboros
szenttéavatási
ügyében

RÖVID HÍREK

A soproni Szent Imre Plébánia hívei és a város
schönstattos családjai – a közösség tagjai,
amelyhez Petrekovich-Perjés Borbála és Ka-
licz Péter tartozik – különleges alkalomra
gyűltek össze június 15-én délután: a hatgyer-
mekes család legkisebb lányát keresztelte
meg Veres András győri megyéspüspök.

• • •

Hoffmann Rózsát, az egykori köznevelési ál-
lamtitkárt a magyar köznevelés és a keresz-
tény nevelés ügyéért hosszú idő óta végzett
elkötelezett, példamutató munkásságáért tün-
tette ki június 9-én a Szeged-Csanádi Egy-
házmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete.

• • •

Tovább nő az egyházi alapintézmények műkö-
désére, valamint a személyi jövedelemadó egy
százalékának kiegészítésére fordítható összeg
jövőre. Míg 2018-ban 9,1 milliárd forintot fordí-
tottak erre a célra, 2019-re 10,5 milliárd forin-
tot terveznek. A parlament honlapjára június
13-án felkerült költségvetési javaslat szerint az
ideinél egymilliárd forinttal több, 3 milliárd
forint jut az egyházi közgyűjtemények és köz-
művelődési intézmények támogatására.

• • •

Hatvanöt éve szentelték pappá Gyulay Endrét,
a Szeged-Csanádi Egyházmegye nyugalma-
zott püspökét. Ebből az alkalomból mutatott
be vasmisét június 9-én a szegedi dómban.

• • •

Ötven éve, 1968. július 25-én jelent meg VI. Pál
pápa „Humanae vitae” kezdetű enciklikája a
helyes születésszabályozásról. VI. Pál pápa
nem tévedett, amikor előre jelezte, hogy a
mesterséges születésszabályozás könnyű utat
nyit a házastársi hűtlenség és az erkölcsi fe-
gyelem általános hanyatlása felé - mondta
Henryk Hoser nyugalmazott érsek.

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KOVÁCS JÓZSEF

A HÍREK FORRÁSA: MAGYAR KURÍR
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A pápa kizárólagos joga az Egyház különféle közigazgatási
egységeinek és egyéb szervezeti struktúráinak létrehozása,

átalakítása vagy megszüntetése. A legalapvetőbb egységek a részegy-
házak, amelyek közül a legismertebb az egyházmegye, aminek van
egy saját főpásztora, klérusa és hívei, akik egy adott területen laknak. 

Részegyháznak minősül a területi apátság vagy a területi prelatúra
is, aminek a főpásztora nem biztos, hogy püspöki rangban van. A misz-
sziós területeken vannak olyan részegyházak, amik még nem jutottak
olyan fejlettségi szintre, hogy egyházmegyék legyenek, ezért ezeket
a pápa nevében apostoli helynök, apostoli prefektus vagy apostoli kor-
mányzó irányítja.

A 19-20. században egyre többször jöttek össze egy-egy régió vagy
ország püspökei tanácskozásra, amiknek a II. Vatikáni Zsinat állandó
jogi tartalmat adott és kötelezően előírta a püspöki konferenciák
létrehozását. Ez a konferencia egy adott ország vagy terület részegy-
házait fogja össze főként a lelkipásztori tevékenység összehangolása
és együttes előmozdítása végett.

A pápa joga tehát a fentiek alapján a részegyházak létesítése, áta-
lakítása vagy megszüntetése, az érseki helyek kijelölése, az egyház-
tartományok, egyházi régiók, püspöki konferenciák kialakítása vagy
módosítása. A pápa joga továbbá a székeskáptalanok alapítása, mó-
dosítása és megszüntetése is.

Az ún. szerzetesrendek – amiket ma hivatalosan a „megszentelt
élet intézményeinek” vagy az „apostoli élet társaságainak” nevezünk
– alapítása, szabályaiknak az elfogadása megint csak a Szentszék joga.
Az egyházi egyetemek vagy egyetemi karok alapítását is csak a Szent-
szék végezheti.

A pápa feladata és kötelessége a saját munkáját segítő hivatali ap-
parátusnak a kinevezése és munkájuknak a megszervezése. A hatályos
jog szerint a legjelentősebb tanácskozó szerv a püspöki szinódus,
aminek az összehívása, a témájának kijelölése a rajta való elnöklés és
a szinódus bezárása szintén a pápa joga. A pápa munkatársai közül a
legfontosabbak a bíborosok, akiket ő nevez ki és határozza meg a fel-
adataikat.

A pápa péteri hivatalának gyakorlását segítő munkatársai a külön-
féle követek, akik segítik az Egyház egységének megőrzését, a rész-
egyházak közti közösség fenntartását, továbbá a világi hatóságokkal
való kapcsolattartást.

A lelki vagy lelkiekkel kapcsolatos dolgokra vonatkozó ügyekben,
továbbá az egyházi törvényeket megsértő államfők, bíborosok és
pápai követek, továbbá a püspökök által elkövetett bűnügyekben szin-
tén a pápának van joga ítélkezni. Az egyházi büntetések közül a leg-
súlyosabbak elengedése megint csak a Szentszéknek van fenntartva:
1. az Oltáriszentség meggyalázása, 2. a pápa személye elleni fizikai
erőszak, 3. a tettestárs feloldozása a hatodik parancs elleni bűn alól,
4. engedély nélküli püspökszentelés, 5. valamint a szentségi pecsét
közvetlen megsértése nyomán önmagától beálló kiközösítések. Mind-
ezek mellett a szentségi és egyházfegyelmi területről még van a
pápának, valamint a Szentszéknek fenntartott jó néhány intézkedés.

Déri Péter

A pápa jogai és feladatai III.

LITURGIA

A SZENTSÉGEK
LITURGIÁJA

Az egyházi rend:
ki és mikor veheti fel?

A z egyházi rend szentségét csak megke-
resztelt férfi veheti fel, miután az előírt

próbaidőt teljesítette, és püspöke vagy más
nagyobb elöljárója szerint az illető az Egyház
szolgálata számára hasznos lesz.

A szentelendőnek számos tulajdonsággal
kell rendelkeznie ahhoz, hogy diakónussá
vagy pappá szenteljék. Először is kellő szabad-
sága kell hogy legyen, nem állhat semmiféle
kényszer hatása alatt. Szükséges továbbá az
ép hit, a helyes szándék, a kellő tudás, a jó hí-
rűség, jó erkölcs, kipróbált erények és más, az
egyházi rend gyakorlásának megfelelő fizikai
és pszichikai tulajdonságok.

Természetesen bizonyos kor betöltése is
szükséges a szenteléshez: a diakonátushoz a
23. életév, az áldozópapsághoz a 25. életév. A
két rend felvétele között pedig legalább hat
hónapnak el kell telnie. Az állandó diakoná-
tusra készülők, vagyis azok, akik nem kívánják
magukat pappá szenteltetni, a nőtlen ember
25. életévének, a házasok pedig – amennyiben
feleségük is beleegyezését adta – 35. életévük
betöltése után részesülhetnek a szentségben.
Előfordulhat olyan eset is, hogy valaki a fenti-
eknél fiatalabban érkezik el a szenteléshez.
Aki például 18 éves korában jelentkezik pap-
növendéknek, 24 éves korára végezhet a tanul-
mányaival. Ilyenkor, ha csak egy év hiányzik a
25. életévhez, a püspök felmentést adhat e sza-
bály megtartása alól. Ha azonban több mint
egy év hiányzik, a felmentés a Szentszéknek
van fenntartva. Míg előbbi eset Egyházme-
gyénkben is gyakori, addig az utóbbi viszonylag
ritka, de például Brenner József nagyprépos-
tot 1957-ben ilyen pápai engedéllyel szen-
telték pappá 22 és fél évesen (akkoriban 24 év
volt a papszentelés alsó korhatára).

A tanulmányok tekintetében is van időbeni
korlát: a diakonátust csak a filozófiai-teológiai
tanulmányok ötödik évének eltelte után lehet
felvenni.                                                  Ipacs Bence

EGYHÁZJOG
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▲ Június 9-én Kőszegfalván tartották Egyházmegyénk első
Nemzetiségi Találkozóját, melyen német, horvát és szlovén
anyanyelvű hívek vettek részt. Köszöntőjében a megyéspüspök
utalt rá: a nemzetiségek nagy értékei az Egyházmegyének. 

▼ Június 13-án ünnepelte megalakulásának 25 éves évfordu-
lóját a jánosházi Szent Imre Általános Iskola. Szentmisével és
nagyszabású gálaműsorral mondtak köszönetet az elmúlt ne-
gyedévszázadért.

▲ Június 9-én rendezték meg az egyházmegyei ministráns
focibajnokság középiskolásoknak kiírt versenysorozatának
döntőjét. A kupát a házigazda szentpéterfai csapat nyerte. Má-
sodik helyezett a jáki, harmadik a csehimindszenti csapat lett. 

▼ Június 16-án dr. Székely János megyéspüspök hálaadó
szentmisét mutatott be az Egyházmegye papságával a Szé-
kesegyházban. Köszöntötte az idén jubileumukat ünneplő
atyákat, és kanonoki beiktatásra is sor került.

Nemzetiségi Találkozó Ministráns focibajnokság

25 éves a jánosházi iskola Hálaadó szentmise a Székesegyházban

TUDÓSÍTÁSOK, BESZÁMOLÓK, PROGRAMAJÁNLÓK: WWW.MARTINUS.HU
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Június 2-án felgyújtották a néhány éve felújított kemenssömjéni temp-
lomot. A helyszínen két, zavart tudatállapotú fiatalt fogtak el. Összefo-
gás indult a helyreállítási munkálatok költségeinek fedezésére.

Tűz a kemenessömjéni templomban

Jubiláns atyák hálaadása Letenyén

Június 8-án a Szombathelyi Képtárban tartottak konferenciát a város-
ban született Szent Leonianusról. A megyéspüspök köszöntőjében ki-
emelte: jó lenne, ha az emberek megismernék a szent életét.

Szent Leonianus konferencia

Június 10-én Letenyén, a templom előtti, hívekkel megtelt téren adott
hálát papságának 60 évéért Németh Károly atya, papságának 50 évéért
Marton István atya és papságának 25 évéért Aigner Géza atya.

július 21. (szombat) 24 órás szentségimá-
dás hazánkért (Szombathely, Székesegyház)
• augusztus 6-8  . (hétfő-szerda ) Egyházme-
gyei hivatástábor (Csehimindszent)

PROGRAMAJÁNLÓ

TUDÓSÍTÁSOK, BESZÁMOLÓK, PROGRAMAJÁNLÓK: WWW.MARTINUS.HU

Személyes hangvételű beszélgetés keretében mu-
tatták be június 11-én a Savaria Egyetemi Központ
Könyvtárának Konferenciatermében dr. Németh
Norbert egyetemi lelkész új, társszerzőkkel közö-
sen írt könyvét, amely az Isten anyai és atyai arca
címet viseli. A kötet egyik célja, hogy Isten nőies,
anyai oldaláról is a maga természetességében be-
széljen – szenzációhajhász hangvétel nélkül.

Könyvbemutató a SEK-en

A könyv megvásárolható a Martinus Kiadóban.
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K risztus mennybemenetele után az apostolok közösen

vezették a jeruzsálemi egyházat. A város első püspöke

(a fiatalabb) Jakab apostol, Alfeus fia, az Úr rokona volt, aki-

nek Jézus külön is megjelent feltámadása után (vö. 1Kor 15,4-

7). Miután az idősebb Jakab, Zebedeus fia Kr. u. 43 körül

elsőként az apostolok közül vértanú lett, és Péter apostolnak

is menekülnie kellett Jeruzsálemből, Jakabnak már, mint a

hátrahagyott gyülekezet vezetőjének üzen az ApCsel 12,17

szerint. Jakab természetesen jelen volt az ún. apostoli zsi-

naton 43-ban, Jeruzsálemben, amely többek között a po-

gánykeresztények befogadásáról és a körülmetélkedés szük-

ségtelenségéről is szólt, és Jakab mondta ki a döntő szót (vö.

ApCsel 15). A hagyomány az ő nevéhez köti az újszövetségi

Jakab-levél keletkezését. 

A soknemzetiségű ókori Jeruzsálemben jelentős görög

népesség is élt, akiknek legnagyobb része a rómaiak pusz-

títása után, 135-ben megszervezett gyülekezetben lett ke-

reszténnyé.

A 451. évi khalkedóni egyetemes zsinat Jeruzsálemet,

Krisztus földi életének helyszínét patriarchátusi rangra

emelte, ezzel vált teljessé a pentarchiáról, vagyis az „öt hata-

lomról”: Róma, Konstantinápoly, Alexandria, Antióchia és

Jeruzsálem patriarchátusairól szóló elmélet.

A Szent Város keresztény fénykora a II-VII. századra te-

hető. Nagy Konstantin császár és anyja, Ilona császárné buz-

gólkodására a szent helyek felvirágoztak, messze földről

érkeztek a zarándokok. Egy ismeretlen nevű „bordeaux-i

zarándok” 333/334-ből, és egy szintén IV. századi galliai

apátnő, Egeria, eredeti leírásokat hagytak ránk a jeruzsálemi

ókeresztény liturgiákról.

A 614-es perzsa betörés 62.000 ember életét követelte, és

romokba hullt az addig felépített 300 templom, kolostor és

kórház. Majd 637-ben az arabok pusztították végig Paleszti-

nát, nem kisebb kárt okozva a perzsáknál.

Ettől kezdve a keresztények száma – néha viszonylagosan

elviselhető körülmények között, máskor üldözések köze-

pette, de – folyamatosan csökkent, egészen az első keresz-

tes hadjárat 1099. évi győzelméig. Ez a keresztények számára

ugyan felszabadulást hozott, de mivel együtt járt a gyakran

erőszakos latinizálással, vagyis a keleti keresztények „nyu-

gatiasításával”, sokakból csak ellenséges érzést váltott ki a

keresztesek jelenléte. 

Bár az 1054-es nagy egyházszakadás után több, mint 40

év eltelt az első keresztes hadjárat megindulásáig, kétséges,

hogy 1096–99-re a jeruzsálemi és a római egyház közti sza-

kadás már ténylegesen megtörtént-e, hiszen a pátriárka

Konstantinápolyba menekült, a jeruzsálemi hívek pedig fő-

pásztor nélkül maradva elbizonytalanodtak... Tény azonban,

hogy 1187 után Róma szakadároknak tekintette a Jézus szü-

lőföldjén élő keresztényeket…

A középkortól máig tartó történetük a fennmaradásért

folytatott állandó küzdelemről szól, sokszor nem csak az isz-

lámmal szemben, hanem más nemzetiségi keresztény cso-

portok (örmények, koptok, szírek és etiópok) ellenében is.

A jeruzsálemi görög ortodox egyház vezetője 2005 óta a

ma 67 éves III. Teofil pátriárka, aki Görögországból szárma-

zik és 1964 óta él Jeruzsálemben. Beszél angolul, arabul és

héberül is. Megválasztása előtt Katarban, majd Moszkvában

teljesített szolgálatot. 2012-ben és 2016-ban Magyarorszá-

gon is járt, mindkétszer részt vett az augusztus 20-i Szent

Jobb körmeneten.

A ma 500.000 főre tehető egyháztagok legnagyobb részt

Izrael, a Palesztin Autonómia és Jordánia területén élnek, de

kivándorolt híveik megtalálhatók Észak- és Dél-Amerikában

is, leginkább azonban a Szentföldön találkozhatunk velük.

A hívek és a papok arab anyanyelvűek, püspökeik pedig

görögök. Körülbelül 120 szerzetesük 31 monostorban él.

Inzsöl Richárd

A jeruzsálemi görög ortodox egyház

A jeruzsálemi Szent Sír-bazilika belseje 
a húsvéti Szent Fény meggyújtása után

III. Teofil jeruzsálemi görög ortodox pátriárka
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2018. JÚLIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOK:
TEMPLOMIGAZGATÓSÁG ALAPÍTÁSA

A kőszegi Rózsafüzér Királynője, és a zalaegerszegi Szent
Kereszt Templomigazgatóság megalapítása, az említett vá-
rosok zárdatemplomaiban.

TERÜLETI ÁTRENDEZÉS

A Lasztonyai és Bázakerettyei Filiális Egyházközséget a
pákai plébániától a letenyei plébániához csatolom.

PLÉBÁNOSI KINEVEZÉS

Aigner Géza atyát a répcelaki plébániáról a letenyei plébá-
niára küldöm, utódja Szakál Szilárd, a gércei plébánia eddigi
kisegítő lelkésze lesz.
Varju Gábor székesegyházi káplánt plébános helyettesi

minőségben a gércei plébániára küldöm Balassi István plé-
bános mellé, sitkei lakhellyel.

KÁPLÁNI KINEVEZÉS

Tóth János atyát a Zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plé-
bániáról a letenyei plébániára küldöm kápláni beosztásban.

2018. AUGUSZTUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOK:
PASZTORÁLIS HELYNÖKI, PLÉBÁNOSI, PLÉBÁNOS HELYET-

TESI, EGYETEMI LELKÉSZI ÉS ISKOLALELKÉSZI KINEVEZÉS

Dr. Németh Norbert atyát kineveztem a Szombathelyi Egy-
házmegye pasztorális helynökévé, felmentve a II. János Pál
Katolikus Szakkollégium igazgatói, és az Egyetemi Lelkész-
ség lelkészi szolgálata alól, és – érintetlenül hagyva a GYHF
Szombathelyi Képzési Központjának szakigazgatói fela-
datkörét és teológiai tanári megbízatását – kineveztem a
gencsapáti plébánia plébánosává. 
Gombos Tibor Bálint atyát a gencsapáti plébániáról a be-

csehelyi plébániára, Horváth Gábor becsehelyi plébánost a
toronyi plébániára helyezem.
Dr. Perger Gyula atyát felmentve a toronyi plébánia veze-

tése alól – eddigi feladatkörének megtartása mellett – a II.
János Pál Szakkollégium spirituálisává, valamint szombathelyi
egyetemi lelkésszé nevezem ki, megbízva a lelkészség temp-
lomának, a Jézus Szíve Zárdatemplom lelkipásztori teendő-
inek ellátásával is. 
Dr. Martos Levente Balázs atya – befejezve a Győri Szemi-

nárium prefektusi megbízatását – visszatér Szombathelyre,
és teológiai tanári feladatkörén túl a Szombathelyi Egyház-
megye Felnőttképzési Püspöki Referensévé nevezem ki,
mindemellett a Székesegyház lelkipásztori feladataiba is be-
segít. 
Wimmer Rolandot – megtartva a sárvári Szent Miklós Plé-

bánia plébánosi megbízatásában – kinevezem a sárvári Szent
László Plébánia vezetőjévé, valamint a helyi katolikus ok-
tatási központ iskolalelkészévé.

Segítségére Bokor Zoltán eddigi római ösztöndíjasunkat
küldöm a sárvári Szent László Plébániára, plébános helyet-
tesi minőségben.
Orbán István kanonok urat – köszönetnyilvánításom mel-

lett – felveszem az egyházmegye nyugdíjasai közé, de to-
vábbra is a sárvári Szent László Plébánián fog élni, kisegítést
vállalni. 
Ifj. Molnár János atyát a zalaegerszegi Szűz Mária Szep-

lőtelen Szíve Plébánia plébániai kormányzójává nevezem ki,
elődjét, Dr. Kürnyek Róbert atyát a zalaegerszegi Szent Ke-
reszt templomigazgatóság templomigazgatójává neveztem
ki, egyúttal megbízom a Mindszenty József Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium iskolalelkészi feladatainak ellátásá-
val is.
Kovács Richárd atyát a Kőszegi Rózsafüzér Királynője

Templomigazgatóság templomigazgatójává, valamint isko-
lalelkésszé neveztem ki a kőszegi Árpád-házi Szent Margit
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium számára.

KÁPLÁNI KINEVEZÉS

Böjti Balázs jánosházi káplánt Körmendre, Kaszás Csaba
atyát a lenti plébániáról Jánosházára küldöm kápláni minő-
ségben. A lenti plébánia kápláni státusza betöltetlen marad.

TANULMÁNYI SZABADSÁG

Óra Krisztián körmendi káplánt Rómába küldöm tanul-
mányainak folytatására. 

PASZTORÁLIS GYAKORLAT

Bejczi Bence papnövendéket a pákai plébániára küldöm
pasztorációs gyakorlatra.

Dr. Székely János 
szombathelyi megyéspüspök

Változások Egyházmegyénk életében

Pótfelvételit hirdet a Győri Hittudományi
Főiskola Szombathelyi Képzési Központja

Osztatlan egyszakos – Hittanár-nevelőtanár
Alapszak – Katekéta – és lelkipásztori

munkatárs szakokra.

Jelentkezési határidő: 
2018. augusztus 15. 12 óra 

További részletek:
GYHF Szombathelyi Képzési Központ

9700 Szombathely, Szily János u. 3.
Web: www.gyhf.hu

E-mail:hittanarkepzo@martinus.hu
Tel: +36 30/756-6598
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A Szentatya július
havi imaszándéka

A papok lelkipásztori küldetéséért:
Hogy a papok, akik fáradtan és magá-
nyosan végzik lelkipásztori munkáju-
kat, segítve és megerősítve érezzék
magukat az Úrral való barátság és a
testvérek által.
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