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2018 év utolsó napján hazahívta az Úr Hűséges Szolgáját. 
Készült erre az útra, főképpen a boldoggá avatott évfo-

lyamtársával Boldog Brenner Jánossal való találkozásra.

Szenvedélyes utazó volt. Amikor már lehetett évente egy-
szer turista útra menni, kiválóan megszervezte ezeket az 
utakat és nagyon örültünk, ha csatlakozhattunk hozzá. Fel-
készült az utakra, felelősséget vállalt 
társaiért, akik hozzá csatlakozhat-
tak. Emlékezetes számomra az 1972-
ben a Szovjetúnióba, vagy l979-ben 
Párizs, Lourdes, Fatimába vezetett 
út. „Ha forog alattam a kerék, akkor 
már jól érzem magam”- mondta egy-
szer. 

Kiváló gyakorlati érzéke volt. Az 
eléggé leromlott templomok, plébá-
niák felújításánál nagyon sokat segí-
tett tanácsaival, továbbá a szükséges 
anyagok beszerzésében. Nemcsak az ő templomai és épü-
letei érdekelték, de segített szomszéd paptársainak is. Süt-
tői mészkő vásárlásánál 3-4 templom számára vettük meg 
a szükséges anyagot. Templomok hangosításánál, a világí-
tásnál nagyszerű szakember volt. A horvátnádaljai temp-
lomnak a papság évében maga készített és ajándékozott egy 
szép öröklámpát.

Nagyon boldog volt, hogy Brenner Jánossal együtt szentel-
ték pappá. Várta János boldoggá avatását, és megérhette 
az ünnepi nagy napot május 1-jét. A folyamatban lévő ka-
nonizációs ügyek is fontosak voltak számára. Gondolok itt 
elsősorban Bódi Mária Magdolna ügyére. Tudatosan ápolta 
tiszteletét, rendszeresen jelen volt a Róla való megemléke-
zéseken. Eljött Nyíregyházáról hozzánk Horvátnádaljára, 

hogy megáldja Bódi Mária Magdolna 
emlékművet. Szentbeszédében meg-
említette: tapasztalatból tudja, hogy 
mit jelent a nehéz kétkezi gyári munka, 
s mit jelentett Magdinak ebben a kör-
nyezetben tanúságot tenni.

Főpásztori szolgálatát igyekezett nyug-
díjas korában is végezni. Nemcsak 
szentmisékre, előadásokra vállalkozott, 
hanem örülhettünk az Adoremus-ban 
rendszeresen megjelenő elmélkedései-
nek is. Az idei januári számban is az ő 

elmélkedéseit olvashatjuk. Előre elkészítette ezeket.

A Jó Pásztor most hazahívta. Az Örök Jeruzsálem nem szo-
rul rá renoválásra, szépítésre. Csillog, ragyog, s boldog lakói 
élvezik szépségét. Hisszük, hogy Őt is ide hívta isteni Gaz-
dája, mint hűséges szolgáját. Amikor most búcsúzunk tőle, 
kérjük, hogy részesítse ennek a Városnak örömében.

A megyéspüspöknek ez az első körútja az egyházmegyé-
ben 2017-es kinevezése óta. A látogatások alkalmával 

a papság mellett találkozik az egyházközségi képviselőtes-
tületek tagjaival, polgármesterekkel, intézményvezetőkkel, 
akiken keresztül megismerkedik a hitélettel, az emberek 
örömeivel, gondjaival, a települések fejlődési lehetőségei-
vel. A vizitáció többéves folyamat, amelynek tapasztalatai 
segítik a főpásztort az egyházmegye működésének hatéko-
nyabbá tételében.

Székely János megyéspüspök a vizitációs utakkal kapcso-
latban kiemelte: a látogatások során újra személyesen ta-
lálkozhat minden lelkipásztorral, megismerheti örömeiket, 
nehézségeiket, terveiket. A vizitációk alkalmával szerzett 

hasznos tapasztalatok segíthetik a hitélet megújítását, az 
egyházközségek jobb működését, a települések jövőbeni fej-
lődését. A vizitáció jó alkalom, hogy megismerje Vas és Zala 
megye településeit, találkozzon az emberekkel, megismerje 
életkörülményeiket.

Január 9-én a Letenyei Plébánián tett látogatást Székely 
János. A nap során kötetlen beszélgetést folytatott a plé-
bániához tartozó települések vezetőivel, egyházközségek 
tagjaival is. Iványi László, bázakerettyei polgármester a 
találkozóval kapcsolatban elmondta: örült a személyes be-
szélgetésnek, a lehetőségnek, hogy bemutathatták hogyan 
élnek, és elmondhatta véleményét az egyház és az önkor-
mányzat együttműködési lehetőségeiről.

Főpásztori vizitáció a Szombathelyi Egyházmegyében

Dr. Gyürki László: Seregély érsekre emlékezem
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Átadták a Boldog Batthyány-Strattmann László-díjat

2019. január 22-én második alkalommal adták át a Test és a lélek orvosa, Boldog 
Batthyány-Strattmann László-díjat. Körmenden a Batthyány-kastély színház-

termében került sor az ünnepi programra. A Szombathelyi Egyházmegye által 
alapítottt elismerést minden évben egy szakmájában kiváló munkát végző, ke-
resztény hitét gyakorló és megvalló orvos veheti át.
Idén Dr. Nagy Katalin, a szombathelyi Markusovszky kórház belgyógyász, kar-
diológus főorvosa kapta a díjat, amelyet dr. Székely János megyéspüspök adott át 
számára. Köszöntőt mondott Bebes István, Körmend polgármestere. A hit és az 
orvoslás kapcsolatáról dr. Gerencsér József főorvos tartott előadást. A rendezvény 
a Szent Erzsébet-templomban szentmisével zárult.

Fotók: Bedőcs Gyula-Soproni Mónika

A díjazott méltatása videóban:
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kérdéseinek megoldásaiban, hanem 
a Szentírás szavai, mint évezredes 
gondolatok, megbízható segítséget 
adnak. A válaszok általában egyszerű 
dolgok. 

T.: Fontos végig gondolni, elválasztani  
az életünkben, mi a jó és mi a rossz. 
Azt gondolom, hogy vallásosság egyik 
lényege az a szellemiség, amit közvetít, 
amit hallunk a például prédikációban. 
Biztos tudást kapunk arról, mi a jó és 
mi a rossz.

A.: Mi vagyunk az a  nemzedék, 
akiknek a szülei vagy járhattak 
vagy nem járhattak templomba. Ez 
nagyon megrostálta a következőket. 
Határozottan emlékszem arra, hogy 14 
- 15 éves korban kezd hiányozni valaki, 
vagy valami az embernek. Ha nincs hit, 
hol találja a megnyugvást? Hol lehet a 
feszültséget feloldani?

Sok szülőnek gondot jelent a 
vasárnapi szentmise, vagy valamilyen 
templomhoz kötődő programon való 
részvétel a gyermekeikkel.

A.:  Szerintem, mert nem láttak példát. 
Nálunk nem volt kérdés, hogy a 
gyerekek járnak hittanra. Aztán Zoltán 
atya megkérdezte nagyobbik fiúnkat, 
jössz ministrálni? Ő mondta, igen.  
Lehet, hogy még nem tudta, mi az 
pontosan, de bízott az atyában. Aztán 
a kisebbik fiúnk is csatlakozott. 

T.: Tetszett nekik, hogy ez egy komoly 
dolog, felelősséggel jár. Tapasztaltuk, 
hogy a templomban, a ministráláskor 
mennyire komoly, más, mint otthon, 
vagy esetleg az iskolában.

A.: Számunkra a gyerekek vallásos 
nevelése talán azért sikerült, így 
ahogy most van, mert látták a példát. 
Nagyszülőktől, tőlünk. Részt vehettek 
fontos templomi eseményekben. Aki 
nem lát példát, vagy aki nem jön vagy 
csak ritkán, esetleg elutasító lesz. A 
gyerekeit sem tudja erre az útra vezetni. 

A.: Jó Isten segítségében bízunk. 
Reméljük, hogy mindkét gyermekünk 
megtalálja azt az irányt, utat, feladatot, 
ami neki való. 

Salamon Viktória

Zsebesi Tamással és feleségével, 
Andreával beszélgetünk a 

keresztény családi életről, annak 
gyökereiről, és a jó példáról, melyet 
minden szülő útravalóul adhat 
gyermekeinek.

Zsebesi Andrea pedagógus, 
angol tanár. De kezdettől fogva 
felnőtteket tanít. Zsebesi Tamás 
szintén nyelvtanár eredetileg. 
Jelenleg multinacionális cégeknél 
dolgozik, főként logisztikai területen. 
Egy Borsod megyei kis faluból, 
Alsódobszáról került a szombathelyi 
főiskolára, francia nyelv szakra.

A.:  Tapasztaltuk életünk  folyamán, 
hogy mindennek oka van. Nincsenek 
véletlenek. Nekünk itt kellett 
találkoznunk. Nagyon bízom a 
gondviselésben, a jó Isten akaratában. 
A szüleim 45. házassági évfordulója 
kapcsán vettünk részt a Jubiláns 
Házasok szentmiséjén először. 
Nagyon megható volt. Hihetetlen, 
hogy milyen sokan jöttek el, hogy 10 
-20 éves vagy hosszabb házasságukat 
ünnepeljék. Meg kell becsülni a közös 
éveket.  Nagyon megható egy ilyen 
alkalom.

Fontos volt-e Önök számára ifjú 
korukban, a házasságkötésük előtt, 
hogy vajon hogyan viszonyul a másik 
a hithez, valláshoz?

A.: Számomra fontos volt a 
vallásosság. Talán nem abban a 
mélységben, mint most érzem, de 
úgy gondoltam ez hozzá tartozik 
az élethez. Baráti beszélgetésekben 
akkoriban többen úgy vélekedtek, 

hogy ez nem olyan fontos.  Bizonyos 
dolgokban legyen egyetértés és az 
elég. 

T: Engem reformátusnak 
kereszteltek.Református faluból 
jöttem. Igazából gyermekkoromban 
kevésbé gyakoroltam a vallásomat. 
A házasságunkban ebből soha nem 
volt probléma. Amióta a gyermekek 
hittanra járnak, ministrálnak, itt 
vagyunk a Székesegyházban, együtt 
családdal.  

A.:  Egy házasságban nem a 
külsőségek számítanak, viszont az 
alapvető dolgoknak stimmelni kell. 
Legyenek közös, alapvető értékek.  
Pl. Hogy hiszünk, van Isten. Amikor 
gyerekekkel Alsódobszára megyünk, 
akkor a református templomban 
részt veszünk az istentiszteleten 
a  nagymamával, és ott is együtt 
imádkozunk. A gyerekeknek nagyon 
érdekes. A vallási különbség miatt 
nem merült fel probléma. Elfogadjuk 
egymást. Amikor Tamás édesanyja itt 
van, eljön velünk a Székesegyházba. 
Nagyon jó tapasztalatunk volt a 
jegyesoktatás. Miszori Zoltán atya  
tartotta nekünk. Miszori atya nagyon 
szívélyes és kedves volt, figyelmes a 
vallási helyzetünkkel kapcsolatban. 
Örömmel emlékezünk rá.

Ezek szerint mindkettőjüknek vannak 
vallási gyökereik?

A.:  Mind a két szülőm, a nagyszülők 
vallásosak. Mindig templomba jártak. 
Anyukám apai ága 3 papot adott az 
egyháznak. Ez nagyon szép. Én ebbe 
nőttem bele. Néhányan még mindig 

úgy gondolják, hogy a gyermek felnőtt 
korában el tudja dönteni, hogy a majd 
vallásos életet akar-e élni vagy nem.  
Én úgy gondolom, most kell megadni 
a lehetőséget. Így mondanám: 
vasárnap egyenlő templom. Utat 
adtunk a gyerekek elé. Ehhez a mi 
energiánk, időnk, útmutatásunk, 
példánk szükséges. Nagyon örülünk 
majd, ha felnőtt korukban tudatosan 
ezt az utat választják. 

T.: Édesanyám   katolikus családban 
született, de a nevelőapja gyakorló 
református volt. Így lett ő is gyakorló 
református. Édesanyám a falu 
tanítónője volt. Ma is megbecsült 
személy. A református közösségben 
vasárnaponta mindig ott van.

Mi az, ami megtartotta Önöket a 
hitben?

A.: Számomra a szülői minta adott 
volt. A hit, a szentmise az élet részét 
alkotta. A kamaszkor úgy emlékszem 
nehezebb volt, de mégis elmentem a 
templomba. Felnőttként azt látom, 
hogy az emberek, sokféle gyógymódot 
keresnek, gyógyírt a problémáikra, 
de igazán nem találnak. Azt szoktam 
mondani, számomra a szentmise, a 
templom: töltekezés. Valóban gyógyír 
a templomi közösség. Most számomra 
ez az egy óra, lelki feltöltődés. Ez az 
életünk stabil pontja.

T.: Különösen az a jó, hogy megnyugtat. 
Hétközben sok probléma, feszültség 
felgyűlik az emberben. De mindez 
a templomban megnyugszik. A 
gyermekek ministrálnak. Nem is 
kérdem, hogy menjek? Igényem van 
erre. Megyünk együtt, jó lesz ott egy 
órát együtt ülni. Igény lett számomra 
a vasárnapi templomi együttlét. 
Családdal, Istennel.

A.: A hit választ ad az életünkben 
esetleg előadódó nehéz problémákra. 
Iránymutatás számunkra a 
szentmisén elhangzó gondolatok. 
Valóban igény, amely bennünk van 
a hit, vallásossággal kapcsolatban. A 
hit gyermekeink életében is választ 
nyújthat. Ha az ember válaszút elé 
érkezik: ezt szabad, nem szabad, 
lehet, nem lehet? Akkor megvan 
az iránymutatás.  Tehát nem kell 
törni a fejünket, nem az újságokra 
támaszkodunk az életünk fontos 

Interjú a ZsebesI háZaspárral
Utat mUtatnI

Miért jó családban élni?

Az emberrel kapcsolatos első nyomok a Földön mintegy 6 millió évesek. 
Az ember mindig valamiféle közösségben élt, aminek magja a család 

volt, ami az ember több millió éves fejlődése során sem változott. Ez lett az 
élet természetes rendje, a megszülető emberke természetes életközege, az 
anyaméh állapotnak a folytatása. Ebbe az évmilliók alatt kialakult folya-
matba mindenféle meggondolatlan beavatkozás csak kárt okozott és okoz. 

Természetellenes állapot az, amikor az apát Lacinak, az anyukát meg Pist-
inek hívják. De még természetellenesebb állapot, amikor valakik úgy gon-
dolják, ki tudja milyen megfontolásból, hogy az embernek joga van megvá-
lasztani, hogy férfi legyen, vagy nő. A természetnek a törvényét az ember 
soha nem írhatja felül. Ez esetben már nem beszélhetünk családról, hanem 
valami értelmetlen és sehova nem vezető emberi agyszüleményről.

Én hiszek a Bibliában leírt isteni üzenetnek: „Alkossunk embert a képmá-
sunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a 
jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön 
csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten 
képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta 
őket Isten, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a 
Földet, és hajtsátok uralmatok alá!” (Ter 1,26-28) Ebből az következik, hogy 
nem csupán az ember, de a férfi és a nő életre szóló szeretetközössége is az 
Isten képmása, ami egyúttal a megszülető ember természetes életközege 
is. Ebben tud fejlődni, kibontakozni, azzá lenni, ami csak ő maga, és senki 
más. Személy, aki öröktől fogva létezett az Isten tervében.

Az anyaméhben biológiailag megkap mindent a magzat, amire szüksége 
van. De érzi azt is, ami az anyaméhen kívül történik, legyen az öröm, bánat, 
vagy bármiféle feszültség. Az anyának és apának szeretetközössége a meg-
fogant magzat természetes lételeme. Ha ez a szeretetközösség az apa és az 
anya között elhalványul, vagy, ami még rosszabb megszakad, a gyermek 
lelkileg maradandóan sérült lesz, ami a későbbiekben aligha orvosolható.

Meggyőződésem, hogy az apának és anyának jobban kell szeretni egymást, 
mint a gyermeküket. Ha mindkettő szeretete csak a gyermekre koncentrál, 
megszakad az a szeretet védőburok, ami a gyermek egészséges fejlődése 
szempontjából létfontosságú. Sok minden más mellett a gyermek lelki,  
szellemi, szociális és egyéb készségének kibontakozásának természetes kö-
zege, közössége a család. A családi élet semmi mással nem pótolható.

Horváth József
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Jézus hozzád szól!

Lukács evangéliumának negyedik fejezetének elején ta-
núi lehetünk annak, hogy Jézus a názáreti zsinagógá-

ban felolvas Izajás próféta könyvéből, tulajdonképpen azt, 
mondja el, hogy miért jött: hogy örömhírt vigyen a szegé-
nyeknek, hogy megnyissa a vakok szemét, hogy kiszabadít-
sa a foglyokat, és hirdesse az Isten irgalmát. Övéi, a názáre-
tiek nem hallgattak rá és odáig mennek, hogy meg akarják 
ölni. Minden szentmisében hallgatjuk Jézus szavát. Ő maga 
az élő Ige. Ő az, aki szól hozzánk. Vajon meghallom, amit 
mond? Hagyom, hogy megérintsen a szava? Vagy egyik 
fülemen be és a másikon ki? Vagy azt gondolom, hogy nem 
hozzám jött és nem nekem, hanem másokhoz szól: a szegé-
nyekhez, a betegekhez és a fogságban lévőkhöz? 

Az első lépés, hogy alázatosan beismerem, én vagyok az, 
aki szegény és gyenge vagyok. Aki nap mint nap átélem 
törékenységemet, szembesülök félelmeimmel. Aki a bűne-
im, gyarlóságaim fogságában élek, néha küzdök ellenük, 
de van, hogy feladom; fölállok, majd újra elbukom. Aki 
beteg vagyok, mert nem megyek az Orvoshoz, Jézushoz; 
és ahogy a zsoltáros imádkozza: sebeim, bűneim elfekélye-
sednek. Én vagyok az, aki látom, hogy nem tudok változ-
tatni a világ bűnös struktúráin és szenvedésein és elvesz-
tem a reményt.

A második lépés e felismerés után, hogy befogadom éle-
tembe Jézust. Minden nap hűségesen hagyok időt a Vele 
való találkozásra. Hallgatok a szavára. A tanítása szerint 
élem a mindennapjaimat. Ha így teszek, akkor Jézussal 
együtt bátran szembe tudok nézni félelmeimmel, meg tu-
dok küzdeni a gonosszal, megnyílik a szemem a reményre 
és meglátom a másik emberben a testvéremet. 

Egyedül gyenge vagy. Nincs esélyed.

Jézus szól hozzád minden nap. 

Halld meg az Ő szavát és hagyd, hogy belépjen életedbe 
az Ige: a „Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke 
Fejedelme.”

Szűk a mennyországra nyíló kapu (vö. Lk 13, 24), de 
számtalan út vezethet oda. A kanonizált szentek élete 

mind Jézus Krisztus tanítása szerint „megvalósított evan-
gélium”. Ilyen magával ragadó evangéliumi út volt kora-
felnőtt bontakozó hitem számára Bosco Szent János. Mi 
fogott meg - ahogy neveltjei és rendtársai nevezik - Don 
Boscóban, és mi elsőági örökösei, a szalézi szerzetesek tőle 
örökölt ideálja? Szeretetben kifejlődött nagy és szélesre tárt 
szíve. Nézzük életét!
Mint a messzi útra induló repülőgép lendületes levegőbe 
emelkedése és szárnyalása, azt jelenti a kis Jánoska szá-
mára a családi tűzhely a szegényes, de dolgos észak-olasz 
piemonti tanyán. Özvegy, analfabéta, de mélyen hívő 
édesanyja, Margit mama nevelése egy életre megtanítja 
Giovannit a munka és imádság harmonikus egységére, a 
rettenthetetlen pozitív hangolású szemléletre, fejleszti lel-
kiismeretét, hangolja ínséget szenvedő felebarátai iránti 
szolidáris, tetterős szeretetét. 
Don Bosco szentelése után az egyház egy hiányterületén 
találja meg személyre szóló hivatását: szegény, (legin-
kább) árva fiúk apostola lesz. Az iparosodás korszakának 
lecsúszottjain megesik a szíve. Otthont szeretne biztosíta-
ni nekik, ami egyszerre jövőt adó iskola, lelket pallérozó 
templom, felszabadító játéktér és befogadó hely, azaz ún. 
szalézi oratórium. Keresi és felveszi a kapcsolatot velük 
bárhol, elsősorban életterükön. Misszionál hajnyírás köz-
ben, minisztériumi találkozásaiban, utcán, ha kell, megy-
gyóntatja a szitkozódó kocsist, meghívja és barátjává teszi a 
tetten ért tolvajt, egymaga kirándultat 300 ifjú rabot, vagy a 
tiltott szerencsejátékos bandát körmönfont trükkel elvezeti 
az oratóriumba. A „kilépő egyház” missziója ez számunk-
ra, a menthető lelkeket kereső pásztor életterve. 
Don Bosco megszokott ábrázolása hiteles jelkép: vidám-
ságot és békét sugárzó arc, körülötte mágnesként vonzott, 
megnyert fiatalok. E „nagy szív pedagógiájának” lényege a 
szeretetreméltóság, azaz a szalézi lelkű nevelő, aki a szent-
ségek gyakori és tudatos vételével vidáman, egyszerűen 
vezetett életével, a fiatalok felé bizalommal és kezdemé-
nyező szívvel fordul: „Szeressétek, amit a fiatalok szeret-
nek, hogy ők is megkedvelhessék azt, amit ti szerettek!” 
Nevelő, növelő, megszentelő szándékkal.
Élete itt a földön 1888-ban beteljesedett, terve, célja mára a 
világ 132 országára kiszélesedett.
Feladat: A szeretet döntést igényel! Élesítsük érzékenysé-
günket, hogy észrevegyünk és tettekkel enyhítsünk egy 
elénk vetődő „rászorultságot”

P. Csány Péter SDB

Óra Krisztián

Római levél

A nagy szív apostola:
 Bosco Szent János

 (1815-1888)

Mikor találkozott a cursillo mozga-
lommal?

Egyik barátom, Zajdon Ákos kitar-
tó, hosszas unszolására jelentkeztem 
a 2017. decemberi, 49. budatétényi 
férfi cursillo-ra. Nem mondom, hogy 
ékes szóval ecsetelte volna a várható 
élményeket - erről ugyanis a jövőbeli 
cursillisták érdekében nem szoktunk 
beszélni. De miután ő a barátom, el-
hittem neki, hogy jót akar nekem - 
ezért ajánlja a cursillot. 

Ha három szóval kellene jellemezni és be-
mutatni a cursillo-t, mi lenne az?

 Találkozás önmagunkkal, Krisztus-
sal és embertársainkkal. A cursillo 
nem öncélú, nem csupán azt szeretné 
elérni, hogy tisztában legyünk saját 
képességeinkkel, készségeinkkel és 
vágyainkkal. Ennél magasabbra tör: 
azt szeretné, ha ráébrednénk, hogy 
az életünk értelme: Krisztus követé-
se. Meg kell ismernünk önmagunkat, 
hogy felismerhessük Krisztust - s ha Krisztust felismertük, 
biztosan megszületik a vágy ennek a felismernek a megosz-
tására is.  A cursillo alapítója, Eduardo Bonnín nem szerette 
a mozgalom szót. Csak abban az értelemben volt hajlandó 
használni, hogy "valami, ami mozgásban van". A Cursillo 
tehát nem egy megcsontosodott dolog, hanem folytonos 
mozgásban lévő képződmény, amely él, örül, növekszik... 
A cursillo egyik alapeszménye, hogy apostolokká váljunk, 
s erre mindannyian, akik a keresztség beavató szentségében 
részesültünk, meghívást kaptunk. Ezt a meghívást, ezt a 
küldést, ezt a feladatot szeretnénk mi is, sajátos eszközeink-
kel betölteni. 

Nemrég megválasztották a Szombathelyi Egyházmegyei Cursillo 
Mozgalom Titkárságát. Hogyan szerveződött eddig a cursillo az 
egyházmegyében? 

A cursillo-s mozgalom két ikonikus honosítója, Gaál Jenő 
verbita és Beőthy Tamás jezsuita atyák közül Jenő atya is 
az egyházmegyénkben működött. 1989-ben kezdődött az 
egyházmegyei cursillo története: Szombathelyen rendezték 
meg az első cursillo-t, amelyen 26 jelölt vett részt. A későb-
bi cursillo-k aztán már mind a kőszegi Szent Imre házban 
zajlottak, s innen terjedt ki aztán az ország legkülönbözőbb 
tájaira is.
 
Mi a feladata a titkárságnak?  

A titkárság elsősorban szolgál; kiszolgálja a mozgalmat, an-
nak sajátos szervezési, koordinációs igényeit teljesíti. Azt 

érzékelem, hogy egyházmegye több-
száz fős cursillista közössége elvárja 
és igényli ezt a támogatást.  A titkár-
ság feladata többdimenziós koordi-
náció: egyrészt a püspöki hivatal és 
a cursillisták, másrészt a nemzeti tit-
kárság és az egyházmegyei cursillo-s 
csoportok, harmadrészt az egyházme-
gyei csoportok egymás között. Ennek 
sok területe van: a kapcsolattartás, 
a lelkigyakorlatok időpontjának és 
szolgálóinak kijelölése, a munkatársi 
képzések szervezése, stb. - de főként 
az ún. csoport-találkozók szervezése. 
Úgy tűnik, mintha az elmúlt években 
ezek megtartásában maradtunk volna 
el. Emellett a módszertan gondozása, 
a hagyományok megőrzése, a fiatalok 
bevonása, a plébániai pasztorációs 
munkák támogatása is a feladataink 
közé tartozik.

Hogyan képzeli el a cursillo jövőjét az egy-
házmegyében? Mik a célok?  

Ebben a kérdésben óvatosan fogal-
mazok, mert csak a közeli napokban fogunk találkozni a 
Püspök atyával, s tőle várjuk az egyházmegyei célok fel-
vázolását. Püspök atyáról tudni kell, hogy nem csak me-
gyéspüspökünk, hanem a magyarországi cursillo mozga-
lom lelki vezetője is egyben. Jó dolgunk van tehát: biztos a 
támogatottságunk. Valószínűleg előkelő helyen lesz a cél-
jaink között a cursillo-s mentalitás megtartása, illetve újra-
élesztése. Kiemelkedő feladatunk a csoportok találkozóinak 
előmozdítása - egyházmegyei, régiós, vagy éppen városi 
szinten - hiszen ez az a forma, amelyben a cursillista testvé-
reinktől új tűzet kaphatunk, vagy számukra új tüzet adunk.

Ahhoz, hogy a cursillo megerősödjön és még több ember 
számára meg tudja mutatni kegyelmét, nem kell új dolgokat 
tennünk! Megtalálható a „recept” a szakácskönyvünkben, 
csupán ezt kell alkalmaznunk: „Dicsőítették az Istent, és az 
egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az 
üdvözültek számát ugyanott. (ApCsel2,47)

„Nem pislákolni kell, hanem lobogni!"
Molnár Péter

Interjú Ercsényi Lajossal, a Szombathelyi 
Egyházmegyei Cursillo Titkárság nem-
rég megválasztott világi elnökével hitről, 
lángolásról, cursillos tapasztalatokról. 

"Nem éppen cursillista szlogen, de ide illő, amit valamikor 
az ezredforduló táján hallottam a budapesti Váci utcában. 
Akkoriban arrafelé dolgoztam, s munkába menet, egy nyá-
ri reggelen - amikor a nappali nyüzsgésnek nyoma sincs, 
hiszen a budapesti úri népek későn kelők - egy ifjú pár mel-
lett haladtam el. Egyszerre csak felharsant mögöttem a fiú 
kiáltása: "Nem pislákolni! [kell, hanem] Lobogni!" Ez a 
lényeg! Aki az Isten kitüntető szeretetét egyszer is megé-
rezte, ennek a szeretetnek a továbbadására vágyakozik, s ezt 
adja minden cursillistának a mozgalom."
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„Három jel, hogy nem szereted 
felebarátodat”

Három ismertetőjegye van annak, ha valaki nem szereti 
testvérét. Sokféleképpen lehet mosolyogni. A cirkuszi 

bohócok is mosolyognak, mégis sokszor sírnak belül. Imádkozzunk 
felebarátunkért! Azokért is, akiket ellenszenvesnek tartunk, és 
tudjuk, hogy nem szeretnek minket. Azért is, aki gyűlöl minket, 
aki az ellenségünk: ahogy Jézus mondta. Ha nem imádkozom, az 
annak a jele, hogy nem szeretek. Az első jel a kérdés, amit föl kell 
tennünk magunknak: imádkozom az emberekért? Mindegyikért, 
konkrétan, a rokonszenves és számomra ellenszenves emberekért, 
a barátaimért és az ellenségeimért. Ez az első.

A második jel: amikor fölfedezem magamban a féltékenység, az 
irigység érzését, és kedvem támad rosszat kívánni a másiknak. Ez 
annak a jele, hogy nem szeretek. Itt meg kell állnom: nem szabad 
hagyni, hogy növekedjenek ezek az érzések. Veszélyesek. Ne 
hagyjuk elhatalmasodni őket!

A harmadik jel a mindennapokban arra, hogy nem szeretjük 
felebarátunkat (tehát nem mondhatjuk, hogy szeretjük Istent): 
a pletykálkodás. Véssük be az eszünkbe és a szívünkbe: ha 
pletykálkodom, nem szeretem Istent, mert a pletykával tönkreteszem 
a másikat. A pletyka olyan, mint a mézes cukorka: finom, eteti 
magát, aztán a sok cukorkától gyomorrontást kapunk. Mert finom, 
„édes” pletykálkodni, jó dolognak tűnik, csak éppen rombol. Ez 
pedig azt jelzi, hogy nem szeretek. Ha valaki egyszer s mindenkorra 
abbahagyja a pletykálkodást, az nagyon közel van Istenhez, mert 
ezzel védi felebarátját, megőrzi felebarátjában Istent – hangzott el a 
Szentatya homíliájában.

A világ szellemét a hit lelkületével tudjuk legyőzni. Azzal, ha 
hiszünk benne, hogy Istent látjuk fivérünkben, nővérünkben. 
Hitünk legyőzi a világot. Csak nagy hittel lehet ezen az úton járni, 
nem a józan ész emberi gondolataival. Nem. Segít, de nem erre van 
szükség e küzdelemben. Csak a hit adja meg az erőt ahhoz, hogy ne 
pletykálkodjunk, hogy imádkozzunk mindenkiért, ellenségeinkért 
is, s ne hagyjuk elhatalmasodni a féltékenységet és az irigységet.

Az Úr Szent János apostol első levelében azt kéri, hogy legyünk 
konkrétak a szeretetben. Szeresd Istent! De ha nem szereted 
testvéredet, nem szeretheted Istent. S ha azt mondod, hogy szereted 
testvéredet, de valójában nem szereted, sőt gyűlölöd őt, akkor 
hazug vagy.

Ferenc pápa

rövId hírek

Az oldAlt összeállítottA: Kovács József

A híreK forrásA: MAgyAr Kurír

Január 6-án, vasárnap, amely a keleti ortodox 
egyházak számára karácsony előestéje, Ferenc 
pápa videó üzenetet küldött az egyiptomi kopt 
ortodox egyháznak a Születés-székesegyház 
felszentelése, illetve az ünnep alkalmából. 
Az új székesegyház – melyet a Közel-Kelet 
legnagyobb katedrálisaként emlegetnek – 
a Kairótól 45 kilométerre keletre fekvő új 
kormányzati negyedben található.

Az Ausztriában szolgáló magyar és magyarul 
beszélő papok hagyományos találkozóját 
már több évtizede szervezik meg vízkereszt 
ünnepét követően. Idén január 7–9. között 
Kismarton adott otthont az eseménynek: 
Ausztria egyházmegyéiből tizenketten érkeztek 
a találkozóra.

Január 12-én ünnepelte Celldömölk városi 
rangra emelésének 40. évfordulóját. A jubileum 
alkalmából díszpolgári címet adományoztak 
Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi 
főapátnak. Az ünnepség a Nagyboldogasszony-
templomban tartott szentmisével kezdődött. 
A szentmise főcelebránsa Székely János 
szombathelyi megyéspüspök volt, a 
szentbeszédet Várszegi Asztrik nyugalmazott 
pannonhalmi főapát mondta.

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend 
Magyarországi Helytartósága január 12-én 
Székesfehérváron tartotta tizennegyedik 
nagykáptalanját. A találkozó Spányi Antal 
püspök – aki a lovagrend csillagkeresztes 
főtisztje – beszédével zárult, aki az Úr Jézus 
és Miasszonyunk, Palesztina Királynője 
segítségét kérte, hogy még többet tehessenek 
a Szentföldért, valamint a rend és magyar 
tartományának fejlődéséért.

A Vatikán hivatalosan bejelentette: Ferenc 
pápa májusban Romániába utazik. Őszentsége 
Ferenc pápa apostoli utat tesz az országban 2019. 
május 31. és június 2. között. Ellátogat Bukarest, 
Jászvásár (Iaşi) és Balázsfalva (Blaj) városokba 
és a csíksomlyói Mária-kegyhelyre.

Január 5-én  tartotta szalagavató bálját a Premontrei Gim-
názium Szombathelyen. 144 végzős diák kapta meg a sza-
lagot, és élhette meg fiatalsága egyik legemlékezetesebb 
ünnepét.

Január 13-án,  szentmise keretében újították meg ígéretté-
telüket a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plé-
bánia lelkipásztori munkatársai.

Január 13-án Székely János megyéspüspök, január 17-én 
pedig Puskás Tivadar polgármester búcsúzott a Szombat-
helyről elköltöző annunciáta nővérektől. Az épületben a 
tervek szerint hamarosan katolikus idősek otthona nyílik.

Január 16-án, szerdán délután adták át az idei Raoul Wal-
lenberg-díjakat Budapesten, a Goldmark Teremben. A 
kitüntetettek között van Székely János szombathelyi me-
gyéspüspök is, aki a cigányságért végzett szolgálatával ér-
demelte ki a kitüntetést.

Január 18-án Árpád-házi Szent Margitra emlékeztek a róla 
elnevezett iskolában Kőszegen. Székely János megyés-
püspök mutatott be szentmisét, majd színdarabot láthat-
tak az iskola növendékei és pedagógusai Szent Margit 
életéről. A napot az egyházmegyei iskolák közötti vetél-
kedő zárta.

Január 21-én mutatták be a Szombathelyi Egyházmegyei 
Levéltárban dr. Pál Ferenc levéltáros könyvét, ami  dokto-
ri disszertációjának átdolgozott változata.  A kiegyezéstől 
az I. világháborúig tekinti át az egyházmegye történetét.
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Honnan jött az ötlet, hogy részt vegyetek a pályázaton?

Balázs: A tanárnő figyelt fel a pályázatra, fantáziát látott 
benne. Egyből elkezdtünk ötletelni, hogy melyik épületet 
választhatnánk.

Hogyan dolgoztatok? Milyen módszerrel? Honnan gyűjtöttetek 
anyagot?

Miklós: Rengeteg segítséget kaptunk a levéltártól, ahol az 
épülettel kapcsolatos iratokat, térképeket, archív fotókat őr-
zik. Többek között felhasználtuk Bajzik Zsolt tanulmányát a 
Brenner villáról. Építész szakértőként a jelenlegi állapotról 
Vámosi Andrást kérdeztük. Ezt követően mi magunk készí-
tettük el a filmfelvételt a helyszínen. 

Balázs: A videó létrejötte több hetes kitartó muankának kö-
szönhető. Az időjárási körülmények, a riportalanyok időbe-
osztásának elkészítése nem volt könnyű feladat – mindezt 
az iskola, a napi tanulás mellett. De itt még nem volt vége, 
hiszen a filmet meg kellett vágni. Ezt a munkát Áron vál-
lalta.

Milyen fordulókon kellett túljutnotok, hogy eljussatok a pályáza-
totokkal Strasbourgba?

Áron: A strasbourgi pályázatra a magyarországi pályázat 
készítői hívták fel a figyelmünket, de a pályaművet angolul 
kellett beadni. A legnagyobb kihívást a beadási határidő je-
lentette számunkra, mivel két napunk volt a fordítás, a szö-
veg és a film szinkronizálására.

Kik támogatták az utazást, a projektet?

Tímea tanárnő: Mivel az Európai Unió csak egy diákot és 
egy tanár kísérőt támogatott az utazásban, egyből elkezdtük 
felkutatni a szponzorokat. Nagyon 
hálásak vagyunk minden támoga-
tásért. Jó volt érezni, hogy nemcsak 
egyházi, hanem civil körök, mun-
kahelyi közösségek is összefogtak 
a fiúkért, hogy kijussanak mind-
hárman Strasbourgba. Különösen 
is hálásak vagyunk dr. Székely Já-
nos püspök atyának, Horváth Ist-
ván Sándor atyának, iskolánk Szü-
lői Munkaközösségének, a kőszegi 
Terra Cargo cégnek és a vépi szék-
helyű Galambos Trans Kft.-nek.

Milyen érzés volt Strasbourgban bemutatni a projektet? Milyen 
volt a fogadtatás?

Balázs: Igazából ünnepélyes, hivatalos bemutató nem volt, 
a csapatok egymásnak mutatták be a pályamunkát. Sajnála-
tunkra az egész téma részletes kifejtésére senki sem kapott 
lehetőséget. Nagyon kedvesek voltak mind a házigazdák, 
mind a többi országból érkező csapattagok.

Mik a terveitek a jövőben? Lesz további állomása ennek a kezde-
ményezésnek?

Áron: Rövidtávon minden tervünket megvalósítottuk, de 
hosszútávon még továbbra is küzdelmet tervezünk folytat-
ni a Brenner-villa megmentéséért. Nagyon nehéz helyzet-
ben van az épület és ezzel együtt mi is a célunkkal, hiszen 
egy nagy összegű jelzáloghitel terheli az épületet, ráadásul 
nincs is magyar kézben. 

Balázs: A következő lehetséges állomás, ha a város kisajátít-
ja az épületet és vagy saját maga, vagy egy befektető felújít-
ja. Az épület jövőbeli funkcióiról mi magunk is sokat gon-
dolkoztunk és eddig mindig arra jutottunk, hogy valamiféle 
közfunkciót, például étteremet, kávézót vagy akár szállodát 
tartanánk a legelképzelhetőbbnek. De az riportalanyok kö-
zül többen is felvetették a múzeum ötletét, ami bár nem túl 
nyereséges, annál inkább szebb megemlékezés mind erről a 
különleges épületről, mind az őt építő Brenner családról, és 
annak dicső szombathelyi múltjáról.

Miklós: Hozzá kell tennünk, hogy azért nekünk diákként 
nagyon korlátozottak a lehetőségeink az épület jövőjét ille-
tően. A közvélemény és a felnőttek figyelmét tudtuk ráirá-
nyítani a problémára. Most rajtuk a sor.

H. Pezenhófer Brigitta

Strasbourgban a Brenner-villa projekt

A „Brenneresek a Brenner-villáért” című pályázati anyagot a szombathelyi  Boldog Brenner János Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium három gimnazista diákja Strasbourgban mutatta be nemrég. Gaspari Balázs, 

Melega Miklós és Vámosi Áron ismertette a különleges pályázatot, mellyel iskolájuk névadójának szülőháza, a romos 
állapotban lévő Brenner-villa felújításának szükségességére szeretnék felhívni a figyelmet. A diákokat dr. Melegáné 
Somogyi Tímea tanárnő kísérte el. 

Szeretek családban élni, mert...
„Nem jó az embernek 
egyedül lenni. Alko-
tok neki segítőtársat, aki 
hozzá illő.” (Ter 2,18) 
Az évek során több apró se-
gítőt kaptunk ajándékba, s 
velük együtt próbálunk Jé-
zus lába nyomán járni. Ők 
így látják:

„Minden ember örül, ha 
van társasága, ha elmond-
hatja a dolgokat, amik vele 
történtek, a jót és a rosszat 
is. Ha megyek haza, várnak 
rám. Biztos pont az ottho-
nom, a családom. Nem kell 
görcsölnöm, hogy mi lesz 
este.”

„Imádkozunk közösen és 
vacsora közben nagyokat 
nevetünk.”

„A családommal megoszt-
hatom az örömömet, bá-
natomat. Elmondhatom 
csalódásaimat, játszhatok, 
beszélgethetek velük, a 
tesóimmal lehetek.”

 „A sokféle élethelyzet 
számtalan lehetőséget kínál 
annak gyakorlására, hogyan 
lehet igazából szeretni. Ho-
gyan kell a testvért, az apát, 
az anyát hibáival együtt 
elfogadni. Fantasztikus 

közös élményeket szerez-
hetünk, amiből a nehezebb 
időkben erőt meríthetünk. 
Talán hamarabb megtanul-
juk az időbeosztást, hogyan 
egyensúlyozzunk a család-
ra és más egyebek között. 
Kialakulhat egy értékrend, 
aminek valahol az elején a 
család áll. Ez eleinte lehet 
nagyon nehéz, de biztosan 
megtérül. És kitűnő terep 
az idegek edzésére, kondí-
cióban tartására.”

„Aki követni akar, vegye fel 
keresztjét és úgy kövessen.” 
A családtagok nagyszerű 
keresztek. Nehezek, kemé-
nyek, olykor megsebzik a 
testet-lelket…  De a karjuk, 
mint a kereszt szára: bele 
lehet kapaszkodni, lehet rá 
támaszkodni, lehet rajta pi-
henni.  Mintha Isten azért 
adta volna őket, hogy ha-
tékony munkálói legyenek 
üdvösségünknek. Általuk 
tanulhatunk türelmet, gya-
korolhatjuk a megbocsátást 
(akár 70x hétszer), de ízelí-
tőt kaphatunk a mennyei 
boldogságból, megtapasz-
talhatjuk a túlcsorduló örö-
möt is.

Bencze család

Megvásárolható:
Martinus Kegytárgybolt, Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3.

Webshop: www.martinuskiado.hu

"MINDENKI ÉRTE ÉL"
Interjúkötet Székely János megyéspüspökkel

"Az ember akkor lesz boldog, ha sikerül odaadnia az életét. Krisztus egyetlen testnek szerette 
volna az emberiséget. Olyan testnek, ahol – így mondja Szent Pál apostol – a gyöngére különle-
ges módon figyelünk. Manapság egész Európában, - s különös drámaisággal itt Magyarországon 
- láthatjuk, megtapasztalhatjuk a nagy szolidaritási rendszereink, az egészségügy, az oktatásügy 
összeomlását. Ennek nemcsak, sőt, elsősorban nem anyagi okai vannak, hanem az, hogy kezd el-
tűnni az emberekből a testvériességnek az a tudata, hogy valóban összetartozunk: hogy a gyen-
ge, az idős is a testvérem, s a világ legtermészetesebb dolga, hogy a gondjait magamra veszem. 
Boldog vagyok, ha adhatok neki, és embertelenné válnék, ha nem nyújtanék neki segítő kezet."

Egy legenda szerint amikor Jézus felment a mennybe, 
szembetalálkozott Gábor angyallal, aki csodálkozva meg-
kérdezte tőle: „Uram, mindent elvégeztél a Földön?”. 
Mire Jézus igennel felelt. Ám Gábor angyal így folytatta: 
„Uram, a Földön most is ugyanannyi a háború, a szen-
vedés, a veszekedés, a gyűlölet mint eddig volt. Biztosan 
elvégezted a megváltás nagy művét?”. Jézus erre így vá-
laszolt: „Nem teljesen olyan minden, mint eddig volt. Ha 
jobban figyelsz, akkor Jeruzsálemben látsz egy kis eme-
leti termet, ott van az én tizenegy tanítványom az édes-
anyámmal. Ők befogadták az örömhírt. Hamarosan a Lel-
kemet árasztom ki rájuk. Vinni fogják ezt a tüzet és mások 
is hinni fognak az ő szavukra. Így lassanként ez a tűz be-
borítja az egész világot.” Mire Gábor angyal kételkedve 
megjegyezte: „De mi lesz, ha megölik vagy üldözni fogják 
őket, vagy ha belefáradnak és feladják? Valami más ter-
ved nincs?” Jézus ezt felelte: „Nem, más tervem nincs.”

„Isten örök Gondviselése  
Kezdettől fogva kigondolta,  

hogy ezt a keresztet saját Szívéből  
értékes ajándékként neked adja.” (Szalézi Szt. Ferenc)

M  10  |  martInus 2019. feBruár  |  11   M



A Szentatya februári
imaszándéka
Imádkozzunk, hogy az  
emberkereskedelem, a kényszerprostitúció 
és az erőszak áldozatait jó szívvel fogadjuk 
be és karoljuk fel társadalmunkban.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

A Házasság Hete az elköteleződés ünnepe. 
Az országos rendezvénysorozat célja ráirányítani a figyelmet arra, hogy a házasság érték. 

 
 
Február 10. (vasárnap) 16.00 
Zárda templom (Szombathely, Petőfi Sándor utca 37.) 
Zenés imaóra a házasságokért 
 
Február 11. (hétfő) 18.00 
Martineum Felnőttképző Akadémia 
(Szombathely, Karmelita u. 1.) 
Randevú egy életen át 
Beszélgetés a házasságról 
Király Gábor sportolóval és feleségével 
A belépés díjtalan. A rendezvény ideje alatt 
igény esetén gyermekfelügyeletet biztosítunk. 
 
Február 12. (kedd) és 13. (szerda) 18.00 
Agora – Savaria Filmszínház 
Filmvetítés és beszélgetés: BÚÉK - magyar dráma, vígjáték 
A film előtt bevezetőt mond, és a beszélgetést vezeti: 
Merkli Ferenc plébános 
Kedvezményes jegyár: 600,- Ft 
 
Február 13. (szerda) 18.00 
Baptista Imaház (Szombathely, Szent Márton utca 38.) 
PárlaBOR – Borkóstoló párkapcsolat-építéssel 
A programot vezeti: Izsák Norbert PCC, a Magyar 
Borszakírók Körének tagja, a Pünkösdi Teológiai Főiskola 
adjunktusa, a Nemzetközi Coach Szövetség vizsgabiztosa 
Kedvezményes részvételi díj: 2.000,- Ft/pár  
A részvételhez kérjük február 10-ig regisztrálni a 
parlaborszombathely@gmail.com címen, 
mivel a helyek száma korlátozott! 

Február 11-16. (hétfő-szombat) 19-22.00 
Hotel Wagner Vendégudvar 

Gyertyafényes, romantikus vacsora 
kedvezményes áron, 

pénteken és szombaton élőzenével 
A részvételhez kérjük február 5-ig regisztrálni 

a hazassaghete.szombathely@gmail.com címen, 
mivel a helyek száma korlátozott! 

 
Február 17. (vasárnap) 16.00 

Székesegyház 
Püspöki szentmise 

majd a Házas-Társas-Játék sorsolása és meglepetés 
 
 
 

Január 25. - február 15. között 
Házas-Társas-Játék 

Kevés az időtök egymásra? 
Régen romantikáztatok már? 

Szeretitek a kalandokat? 
 

… akkor gyertek, játsszatok velünk/egymással! 
 

A játékhoz forgatókönyvet kaptok, a kapcsolatépítő 
feladatokat a nektek tetsző időben teljesíthetitek. 

A minden feladatot teljesítő párok között 
értékes nyereményeket sorsolunk ki. 

Jelentkezzetek az alábbi címen: 
hazassaghete.szombathely@gmail.com 

 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 

Szombathely, 2019. február 10-17. 
szentségiMádás
A szoMbAthelyi egyházMegyében

2019. február

1. Bagod

2. gutorfölde

3. Bánokszentgyörgy

4. molnárI

5. Nemesbőd

6. Bázakerettye

7. ZalaegersZeg-ZalabeseNyő

8. PáCsony

9. Celldömölk, szent Benedek Iskola

10. kálóCfa

11. meggyeskováCsI

12. gérCe

13. egyházashetye

14. egervölgy

15. gersekarát

16. BonCodfölde

17. zalaegerszeg, egerszeghegy

18. Celldömölk

19. vasszIlvágy

20. egyházashollós

21. CsemPeszkoPáCs

22. nagytIlaj

23. rönök

24. KősZegsZerdahely

25. nemesremPehollós

26. ráBaPaty

27. kenyerI

28. hosszúPereszteg

Helyesbítés 
Januári lapszámunkban tévesen közöltük, 
hogy Németh Edit a Szociális Testvérek Tár-
saságának tagja. 

Írása a 9. oldalon helyesen:
"A vezető felkészülése:
- A vezető válasszon ki egy szentírási
részt, s ezt lehetőleg másolja egy A4-es
lapra, hogy minden résztvevő kézhez
kaphassa, s ebből tudjanak dolgozni.
Ha ez nem lehetséges, mindenki kezében le-
gyen Szentírás."

A 4. oldalon helyesen :
"2018. december 22-én szentelte fel Székely 
János megyéspüspök a felújítási munkák 
eredményeként belső terében is megszépült a 
jánosházi Keresztelő Szent János-templomot."


