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Az Istentől megérintett emberek -  
Hálaadás a Megszentelt Élet Világnapján Zalaegerszegen

Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, de egyben a Megszentelt 
Élet Világnapja is. A Szombathelyi Egyházmegyében működő szerzetesren-

dek és szerzetesi közösségek tagjai idén Zalaegerszegen adtak hálát hivatásukért. 
A szerzetesek példát mutatnak a keresztényeknek az Isten felé fordulásra, az Is-
tennel való eggyé válásra, az imádságos életre. Így vezetnek minket a keresztény 
tökéletesség útján, Jézus felé. Dr. Székely János megyéspüspök mutatott be szent-
misét ezen az ünnepen. Szentbeszédét meghallgathatják egyházmegyénk honlap-
ján (www.martinus.hu).

Fotók: Molnár Péter

Videóban: A szerzetessségről

Interjú dr. Nagy Katalin belgyógyász-kardiológus főor-
vossal, a szombathelyi Markusovszky Kórház III. 

Belgyógyászatának orvosával, aki 2019-ben megkapta a 
legrangosabb egyházmegyei egészségügyi kitüntetést.

Úgy tudom az ünnepség előtt titokban tartották a díjazott 
nevét, még a szervezők jó része sem volt beavatva. Ön ott 
ült a színházteremben az Édesanyjával és várták, ki lesz az 
idei díjazott, majd elhangzott a neve. Milyen érzés volt, ami-
kor meghallotta a nevét? 
Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy rám gon-
doltak és mind a mai napig meg vagyok hatódva, hogy 
érdemesnek találtak a Test és lélek orvosa díjra, amit  
Székely János püspök atya alapított 2018-ban, hogy azok-
nak az orvosoknak, akik Istenben élnek, Jézus Krisztusban 
hisznek, Boldog Batthyány-Strattmann László példaképül 
álljon az életükben. Egyre többet tudok meg az életéről, a 
kiválóságáról, hogy mennyire jó orvos volt: szívvel lélek-
kel gyógyított, a betegekhez lehajolt, Jézus Krisztust látta 
bennük. Akinek kellett, anyagi segítséget is nyújtott. A saját 
birtokán alapított kórházat. Emellett a hitének megélése is 
követendő. Igyekezett mindennap szentmisén részt venni, 
gyermekeit bevonta a ministrálásba. A kápolnába, ami a 
birtokán volt, gyakran betért szentségimádásra, beszélge-
tett Krisztussal, mintha csak egy barátjával beszélgetett vol-
na. Esténként családi imákat vezetett, melyen a gyermekei 
is szívesen részt vettek. Sokunknak meg van a hitünk, de a 
mindennapokban mégsem úgy gyakoroljuk, nem éljük meg 
olyan mélyen, mint ahogy Ő. 

Melyik állítás igaz? Fiatalon megérett Önben az elhiva-
tottság, hogy Krisztus szolgálatát embertársai segítésére 
végezze, vagy orvosként látva másokban Krisztust mélyült 
el hite?
Mindegyik állitásban van igazság.  Vallásos neveltetésem 
folytán, nálunk Jézus Krisztus úgymond családtaggá vált. 
Mi úgy éltük az életünket, hogy Jézus él, Isten létezik, hozzá 
bármikor fordulhatunk. Mindent, amit teszünk, úgy tesszük, 
hogy Krisztus jelen van az életünkben. Ő tanít bennünket, 
az evangélium szerint próbálunk élni. Emberi hibák, bűnök 
mindenhol vannak, de azt igyekezünk kijavítani, egymásra 
nem haragudni, megbocsátani.  Hogy a betegben Krisztust 
látom, az leginkább a nagy szenvedések során jut eszembe. 
Pl. egy súlyos végstádiumú beteg esetében, akinek a fájdal-
mait, kínjait kell csillapitani, amikor már talán Ő is érzi, nem 
sok van hátra az életéből, leginkább őnáluk tudom megérez-
ni Krisztus közelségét. Azt gondolom, a szenvedésnél nincs 
nagyobb tanúságtétel Krisztusért. Ilyenkor a beteg szenve-
dését lélekben Krisztus keresztjéhez helyezem, a beteget 
Krisztusnak ajánlom.

Mit ad Önnek orvosként a hite?
Most, hogy megkaptam a díjat úgy érzem, még jobban el 
kell mélyülnöm a hitben. Ha az ember közelebb kerül napról 
napra Jézus Krisztushoz, Istenhez, idővel a kegyelem is 
talán több lesz benne, és ez láthatatlan sugárként tud áradni 
a másik ember felé.

Főorvosnő, az ünnepségen úgy fogalmazott, hogy Boldog 
Batthyány-Strattmann László Önnek az egyik példaképe 
Kalkuttai Teréz anya mellett. Miben?
Az önzetlenségben mindenképpen, az elmélyült hitben, 
tehát Jézussal járni, vele cselekedni, az ő szemével látni, 
Jézusi lelkülettel élni. Ez egy olyan cél, amiért minden nap 
meg kell küzdeni.

A sok elfoglaltságába hogyan fér bele az imádság, a hit, 
hogyan tudja ezt a hitet megőrizni, erősíteni, miközben 
maga körül sok beteget, rajtuk nehézséget, szenvedést lát?
Reggel a katolikus rádióban meghallgatom a 7 órai  
szentmisét, az aznapi evangéliumot, tanítást. Napközben 
többször Istenhez emelem a lelkemet. Ha módomban áll, 
elmegyek szentmisére. Nagyon szeretem a Szentségimádási 
órákat.
Ha az ember kinyitja a lelkét, Jézus alakítani tudja. A kór-
házban a súlyos életveszélyben lévő beteg szakellátása mel-
lett a kórházlelkész segítségét is igénybe vesszük, ha ez a be-
teg akaratával nem ellenkezik, és lelki megnyugvását segíti.  
Elhunyt ellátása esetén bűnei bocsánatát kérve lelkét az Úr 
Jézusnak ajánlom, Szűzanyát kérem, vezesse Jézus színe elé.

A Szentírásban melyik az a mondat, ami Önt motiválja?
Különösen kedves nekem Márk evangéliumából a 10. fe-
jezet 13-16-os vers: „Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy 
érintse meg őket. De a tanítványok elutasították őket. Ami-
kor Jézus észrevette, helytelenítette. „Hagyjátok – mondta –, 
hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, 
hisz ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki 
nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem 
jut be oda.” Azután megölelte, és kezét rájuk téve megáldot-
ta őket..” Azt hiszem, ha az ember akár kicsiny gyermek, 
akár fiatal ifjú, akár középkorú felnőtt tele gondokkal, akár 
öregedő, idős, magányos ember, ha erre az evangéliumi 
szakaszra gondol, akkor azt gondolja, ő Isten gyermeke, 
akármilyen korú itt a földi életben. Hogyha az életét Is-
ten tenyerébe helyezi, baj nem lehet, az történik vele, amit 
Krisztus megenged, és Krisztus áldásában részesül.

Soproni Mónika

M  2  |  martInus 2019. márcIus  |  3   M

Főszerkesztő: Molnár Péter ● Szerkesztők: Déri Péter, Fábián Tamás, H. Pezenhófer Brigitta, Kovács 
József, Dr. Kürnyek Róbert, Molnár Péter, Salamon Viktória● Nyomdai kivitelezés: Z-Rox Nyugat Kft. 
● Kiadó: Martinus Könyv-és Folyóirat Kiadó (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3.) ● Telefon: 
94/513-191 ● E-mail: info@martinuskiado.hu ● Internet: www.martinuskiado.hu ● Felelős kiadó:  
Dr. Perger Gyula ● ISSN 2060-145X ● Az újságban megtalálható cikkek a forrás megjelölésével sza-
badon felhasználhatók.



Mit jelent az apátlan társadalom kifejezés?
Az apák nélküli család, illetve a férfiak nélküli nevelé-

si rendszerek gyermekekre ártalmas hatásairól immár több 
mint ötven éve, 1963-ban 
jelent meg az első tudomá-
nyos elemző mű. Alexander 
Harbord Mitscherlich Úton 
az apátlan társadalom felé 
című könyve az első szo-
ciológiai jelzés arról, hogy a 
második világháború utáni 
Európa a családszerkezetet 
és a szocializációs intéz-
ményi rendszert tekintve  
rossz irányba indult el, és 
ezen még időben kellene 
változtatni. Sajnos mi már 
látjuk, hogy ez nem sikerült.

Miért váltak bizonytalanná a férfiak?
Az alapproblémát sok más szakemberrel együtt abban lá-
tom, hogy a 20. század elején az addig létező családmodell 
– amely a magyar családok jellemző modellje is volt – fel-
lazult vagy megszűnt. Nevezetesen az, hogy az apa és az 
anya, sőt, több generáció élt együtt, s az apa a mindennapi 
munkavégzés során nem szakadt ki a családi életből. A ha-
gyományos, mezőgazdasággal, állattartással foglalkozó csa-
lád tagjai együtt dolgoztak, és nagyon sokszor a gyerekeket 
is vitték magukkal a munkavégzés helyszínére. Azzal, hogy 
az édesapák a családjuktól távol végzik a munkájukat, ha-
gyományos szerepüket sem tudják betölteni, hiszen idejük 
nagy részét nem a családjukkal töltik.

A média milyen apaképet, férfiképet sugall?
A nyugati média egyértelműen erősíti az apátlan családké-
pet. Sok népszerű alkotásban nem szerepel apa, vagy csak 
másodlagos szerepet játszik. Sajnos úgy gondolkodunk a 
családról, hogy a gyermeknek elsősorban anyára van szük-
sége, az apa pedig, ha jó apa, akkor segíti az anya-gyermek 
kapcsolatot.

Ennek ellenére mégis mikor születhet meg az apaság?
Arról szoktunk beszélni, hogy egy apának a gyermek első 
éveiben kell valóban apaként bekapcsolódnia a gyermek-

nevelésbe. Felvilágosultabb 
pszichológiai hozzáállással 
azt szoktuk mondani, hogy 
az apának ott kell lennie 
már a szülésnél, még felvi-
lágosultabb álláspont azt 
képviseli, hogy már a vá-
randósság alatt, én pedig 
azt vallom, hogy az apák-
nak már a családtervezés-
ben is meghatározó szere-
pet kell játszaniuk. Nagyon 
sokszor múlik az apákon, 
hogy hány gyermek szüle-

tik a családba. Az apaság akkor kezdődik, amikor a férfi úgy 
érzi, hogy gyermeket szeretne.

Még létezik a gyenge apa és az erős apa képe? Áll még ez 
az ellentét?
Igen, létezik. Tennünk kell azért, hogy erős apákká váljunk, 
azonban ez nem erőt, agressziót, fegyelmezést jelent, hanem 
jelenlétet, hiteles jelenlétet. Egy apának nem fegyelmeznie, 
hanem figyelnie kell. Minél több apai figyelmet kap egy 
gyermek, annál mélyebb lesz a kapcsolata az édesapjával. 
Az apa szavának, viselkedésének hatása azon múlik, hogy a 
gyermekek mennyire tartják azt hitelesnek.

Az apák általában a munkahelyük miatt nincsenek otthon. 
Hogyan lehet beállítani a magánélet és a munka közötti 
egyensúlyt?
Ahány ház, annyi szokás. Tisztában vagyok azzal, hogy sok 
család kényszerhelyzetben van. Azonban téves az az elkép-
zelés, mely szerint az apa elsődleges feladata az, hogy pénzt 
keressen. Egy kisgyermeknek ugyanakkora szüksége van az 
édesapjára, mint az édesanyjára. A várandósságtól a szüle-
tést követő első hónapokig tartó időszakot szenzitív perió-
dusnak hívjuk: fokozottan igaz, hogy ilyenkor az apának a 

Március 19-én ünnepli egyházunk Szent Józsefet, Má-
ria jegyesét, Jézus nevelőapját. Ő az apák példaképe is, 
ahogy ezt már több pápa is megemlítette tanításában. 
De milyen a hiteles apakép? Erről készített interjút a 
Győri Egyházmegye havilapja a Hitvallás még 2018 ok-
tóberében, amikor Csendes apaforradalom a családo-
kért címmel előadást tartott Léder László Pro Familiis 
díjas pszichológus a Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége meghívására a győri Prohászka Ottokár Orsolyi-
ta Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda épületében. 
A szakembert az előadás témája kapcsán kérdezték.

Jakab Gábor

FeGyelmezés helyett hiteles Jelenlét

családja mellett kell lennie. Úgy vélem, a napiren-
dünk tudatos megtervezésével találhatjuk meg a 
magánélet és a munka közötti harmóniát. Szerve-
zetfejlesztőként látom, hogy az irodákban sokszor 
késő estig folyik a munka. Ennek az is lehet az oka, 
hogy a munkatársak nem jól szervezik a napjukat, 
nem elég fegyelmezettek.

Mi a helyzet a nagyapákkal? Nekik elvileg van 
idejük, legalábbis több idejük van, mint az apák-
nak.
A modern társadalmakban a nagyapák is abba a 
helyzetbe jutottak, mint az apák. A nagycsaládok-
ban régen a nagyapáknak meghatározó szerepe 
volt. Ők voltak a család krónikásai, ők oktatták a 
kisgyermekeket a mesterségekre. Nekik már nem 
kellett olyan aktívan részt venni a mindennapi 
tevékenységben, az volt a feladatuk, hogy a meg-
szerzett tudást, tapasztalatot átadják az utódok-
nak. A gyerekek a mondókákat, meséket is tőlük 
tanulták. A gyerekeknek ma is nagyon nagy szük-
sége lenne a nagyszülői mintára. A házasságra és 
gyermekvállalásra készülő fiataloknak azt taná-
csolom, hogy a gyermekek nevelésébe minden-
képpen vonják be a nagymamák mellett a nagy-
papákat is.

Mi az Ön által alapított Apa Akadémia célja?
Akadémiánk küldetése az, hogy az apákat visz-
szacsempésszük a magyar családokba. A másik 
mottónk pedig, hogy „adjunk bele több apait!” 
Hiszünk abban, hogy az élet minden területén 
szükség van az édesapákra, nem csak a gyerme-
kek nevelésében vagy az oktatási intézményekkel 
való kapcsolattartásban. Akadémiánk Budapesten 
működik, de rendszeresen tartunk előadásokat, 
workshopokat vidéken is. Honlapunk a www.
apaakademia.hu címen elérhető.

Közösségben Jézussal

Egy ének kezdősora így szól: „Az Ige, az imádság és a 
szegények szeretete teremtik meg bennünk az Úrral 

való közösséget.” Ez azt jelenti, hogy lehetek bár hívő, de 
mindeközben lehetek nagyon távol az én Istenemtől, ha e 
három hangsúlyos pontra nem figyelek az életemben. Mit 
kell tennem, hogy közelebb kerüljek Jézushoz, hogy ben-
nem éljen, és én Őbenne?

Az Ige hallgatása és imádságos olvasása. Mindennap csak 
pár perc együtt, csendben az Igével, a Szentírással, magával 
Jézus Krisztussal, ahogy Ferenc pápa is ajánlja, és sok min-
denre fény derül az életemben Isten Szavának fényében.

Az imádság, élő kapcsolat az én személyes Istenemmel. 
Saját tapasztalatom, hogy ha imádkozom, erősebb vagyok 
a rosszal szemben, és kitartóbb a jóban. Az imádság meg-
tisztítja a gondolatvilágot, amely sokszor tele van korábbi 
bűneink emlékképeivel, helyes irányba tereli vágyainkat 
és megfékezi, enyhületet ad indulatainknak. Ha életünk-
re tekintünk, beláthatjuk, a legtöbb bűnt bűnös vágyaink, 
szenvedélyeink és szabadjára engedett indulataink miatt 
követjük el.

A szegények szeretete. Ki a szegény? Bárki, bármelyik em-
bertestvérem, aki akár lelki, akár fizikai, anyagi értelemben 
szükséget, hiányt szenved. Egymásra figyelve kell éljük a 
mindennapjainkat. Imádkozzak valakiért, de ne csak azért, 
aki nekem kedves, hanem azért is, aki ellenszenves, vagy 
éppen bűnös; lépjek oda valakihez és hallgassam meg, le-
gyek őszintén kíváncsi az életére, örömeire és fájdalmaira; 
legyek nyitott mindenki számára, aki megkeres bizalmával, 
kérdéseivel. Jézus Krisztus mondta, hogy szegények min-
dig lesznek köztünk, így mindig van küldetésünk feléjük.

Kedves Olvasó, arra hívlak, legyünk közösségben és egy-
ségben Jézussal minden nap, az Ige imádságos olvasása, az 
imádság és a szegények szeretete által!

Óra Krisztián

Római levél
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Az idei évben, március 6-án megkezdődik a nagyböjti időszak, hivatalos nevén a Quadragesima, vagyis a szent 
negyven nap. Jézus Krisztus negyven napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezete.

A magyar nyelvben az elnevezés nem a legszerencsésebb, mert azt sugallja, hogy a böjtön, a lemondáson van a hangsúly. 
Nagyböjt lényege a megtérés, a ’metanoia’ (megfordulás). Vagyis, elfordulás a bűntől, a kárhozat útjáról, és oda vagy visz-
szafordulás Istenhez, az üdvösség útjára. A nagyböjti időszakban a lemondás, böjtölés nem a cél, csupán eszköz a megtérés 
útján.
Napjainkban sokan elismerik a böjtölés, vagy inkább a koplalás technikáját, egészségre gyakorolt hasznosságát, - amit a 
mai természetgyógyászok ’méregtelenítés’ címén reklámoznak -, de nem annyira az Istenhez való megtérés miatt, inkább 
a feleslegesen cipelt kilóinktól való megszabadulás végett. Ennek, valljuk be, nem sok köze van a nagyböjt keresztény szel-
lemiségéhez.
Ezek csak technikák az önfegyelmezéshez, az akaratunkon való uralkodáson. A lemondás, az áldozat mind-mind eszköz 
és hangsúlyozom, nem cél a megtérés sikeréhez.
Minden nagyböjt elején belegondolok, hogy bérmálkozásom óta, mely már több évtizede volt, ha minden évben csupán 
egyetlen egy rossz szokásomtól, tulajdonságomtól meg tudtam volna szabadulni, mennyivel közelebb lehetnék Istenhez, 
üdvösségemhez.
Tapasztalat, hogy nem szabad egyszerre sokat vállalni. Elég egyetlen egy bűnünket, rossz tulajdonságunkat kijelölni és 
ezt az egyet módszeresen kiiktatni, kiirtani életünkből. Ha egyet sikerül, akkor észre fogjuk venni, hogy több más rossz is 
eltűnik életünkből.
Például, ha megfogadjuk, hogy ezentúl nem mondunk rosszat embertársainkról, akkor a csúnya beszéd is elpárolog hét-
köznapjainkból. Mert sok esetben a pletyka és a 
csúnya beszéd édestestvérek. Sok esetben a trágár, 
lealacsonyító szavaink mások megítélésekor szoktak 
előkerülni szótárainkból.

Az erényekkel is hasonló a helyzet. Ha elhatároz-
zuk a nagyböjt elején, hogy idén csak egyet fo-
gunk begyakorolni, betanulni, akkor itt is elindul a 
 ’porszívó-vákuum hatás’ és jön utána a többi. Példá-
ul elhatározhatjuk, hogy mindenhova pontosan érke-
zünk. Apró dolognak tűnik, amikor viszont elkezd-
jük, rájövünk, hogy nem kis erőfeszítésbe fog kerülni. 
A pontosság a tisztelet és szeretet egyik kifejezője. 
Nem megvárakoztatni azt, aki éppen időre vár ben-
nünket.
Mi papok megszoktuk, hogy akkurátus módon min-
dig tartani kell az időt: szentmise kezdése, temetés, 
esketés, hivatali nyitva tartás stb…
Gondoljunk bele, ha a pap, akár önhibáján kívül elké-
sik egy temetésről, még évtizedek múltán is emlékez-
nek rá a gyászolók. Ez viszont újabb bűnalkalmakat 
szülhet az emberek részéről.
„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti 
is tegyétek velük!” (Mt 7,12)- olvassuk Jézus szavait, 
az „aranyszabályt”, Máté evangéliumában. Ha pon-
tosak vagyunk, akkor érezni fogja a másik ember és 
a közösség is, hogy megtiszteljük, szeretjük őket, és 
most és itt, ő(k) a fontosak.

Kívánom minden Kedves Olvasónak, hogy 
szívlelje meg, és kis adagokban, de kezd-
je el a metanoiát, a megfordulást Isten és 
az üdvössége felé. Ne feledjük: olyan lesz a  
Húsvétunk, amilyen a Nagyböjtünk! Az ünnepeink 
és az örök életünk is elsősorban a készületen múlik.

Haller László: Nagyböjt = Megtérés IstenhezAzt mondják: kétszer ad, aki gyorsan ad. És mikor len-
ne igazabb ez a mondás, mint akkor, ha az ember 

mindenét elveszti, például egy lakástűzben. Mint ahogy 
történt ez egy ostffyasszonyfai családdal. De a falube-
lieken kívül az Egyháztól is gyorsan érkezett a segítség. A 
celldömölki Karitász Csoport és a sárvári Karitász Csoport 
is segítő kezet nyújtott.

Az országos médiát is megjárta az ostffyasszonyfai  
tűzesetről a hír. Egy édesanya 3 hónapos kisgyermekével 
tartózkodott egy családi házban, amikor tűz ütött ki az 
egyik helyiségben. Arra volt ereje az édesanyának, hogy 
a gyermekkel együtt kimeneküljön a házból. 3 gázpalack  
robbant fel ezen az estén. A család mindenét elvesztette. A 
tudósítások itt általában véget érnek, de a miénk itt kezdő-
dik. Mert a Celldömölki Plébánia Karitász csoportja azonnal 
akcióba lépett, s csatlakozott hozzájuk az esetet megelőzően 
néhány nappal, január 31-én alakult sárvári karitász csoport 
is. Márkus Sándornéval beszélgettünk. 

Igen, alig néhány nap-
pal az eset előtt alakult 
meg a sárvári karitász 
csoport. A Gondviselés 
kegyelme, hogy szinte 
azonnal lehetőségünk 
volt megmutatni, hogy 
amiért a csoport ala-
kult, azt a feladatát 
betölti. Emberként, 
de keresztényként 
még inkább fontos-
nak tartottuk, hogy 
ami lehetőségünk van, 
úgy segítsünk. Németh  
Zoltán, celldömölki 
plébános irányításával, 
a celldömölki karitász 
csoporttal közösen 
igyekeztünk összehan-
golni a munkát. Többek 
között bútorokat, mosógépet, ruhaneműt, háztartási esz-
közöket tudtunk nagyon rövid idő alatt a családnak adni, 
hogy ezzel segítsük az újrakezdést. Hálásak vagyunk min-
den segítségért a felajánlóknak, és azoknak is, akik vállalták, 
hogy kiszállítják az adományokat. Ugyanígy nagy köszönet 
a pénzbeli segítségért, hiszen sok olyan dolog van, amit csak 
a család tud, hogy mire van szükségük a mindennapokban.

Hogy él most a család? 
A család jelenleg a falu Orvosi rendelőjéhez tartozó 2. 
emeleti lakás egyikét kapta meg Ostffyasszonyfa önkor-
mányzatától. Ám a lakásban mindössze a babának való 
kiságy, egy franciaágy és 2 egyszemélyes ágy van. Szek-
rények nincsenek, így minden, amit kaptak a földön, zsá-
kokban hever. Pénteken, február 15-én jártam náluk. Ezen 
a napon a csoportunk által gyűjtött bébiételeket, tartós 
élelmiszercsomagot, babakocsit, pelenkázót, babaruhákat 
vittem el. Vittem egy borítékot is, pénzadománnyal. Ezen 
a hétvégén egy soproni adakozótól kapnak bababútort. Az 

édesapa nagyon szorgalmas: próbálja némileg eltakarítani a 
leégett ház romjait. Minél előbb szeretnének nekilátni a felú-
jításnak. Egy szombathelyi építési vállalkozó a munkásait 1 
hétre ingyen ajánlotta fel a szakmunkához.

Ahhoz, hogy a munkájukat tudják végezni, ismerni, tudni 
kell, hogy kik a rászorulók. Ennek feltérképezése hogyan 
zajlik? És csak Sárváron vagy – mint a tűzeset kapcsán - a 
környező településeken élőkön is megpróbálnak segíteni? 
A rászorulók feltérképezése ismerősi ajánlásokkal, az erre 
a célra elhelyezett postaládákban, védőnői, orvosi javaslat-
ra, Gondozási Központ és Családsegítő intézmény támo-
gatásával történik. A segítségadásunk nem korlátozódik 
Sárvárra, hanem szívesen csatlakozunk a közeli városok-
ban, falvakban működő Karitász csoportokhoz. A körülöt-
tünk élő valamennyi rászoruló emberen próbálunk segíteni.

Milyen célkitűzésekkel vágtak bele a szolgálatba? 
Céljainkat egy mondattal úgy fogalmaztuk meg: Min-

denben, mindenhol, 
erőnkhöz mérten. A tá-
mogató ruhaneműosz-
táson kívül, pékáru 
kiszállítással, kórházi 
lelki támogatással, 
magányos emberek 
segítésével.

Hitünk megvallásának 
egyik módja a mások 
javára végzett szere-
tetszolgálat. Ön szerint 
mennyiben segít ez az 
eset, és a karitászban 
végzett munka a hitük 
elmélyítésében, abban, 
hogy jobb keresztények 
legyenek?

Jézus a Hegyi beszéd-
ben irányítja figyel-
münket különösen arra, 

hogy ne a földi javakat hajszoljuk, hanem igyekezzünk sze-
retettel másokon segíteni. "Gyűjtsetek kincseket a menny-
ben"... ahol az örökre megmarad. "Ahol a ti kincsetek, ott 
van a ti szívetek." Ha valóban észrevesszük a körülöttünk 
élő rászoruló, magányos, nehéz sorsú embereket, és meg-
próbálunk segíteni rajtuk, akkor lelkünk is boldogabbá 
válik. 
Ezzel a cikkel - is - bátorítani szeretnénk a híveket, alakít-
sanak szeretetszolgálati közösségeket azokon a települé-
seken, ahol még nincs illetve csatlakozzanak önkéntesnek. 
Másrészt emlékeztetjük a testvéreket, hogy az adóbevallás 
során lehetőség van az 1%-okról rendelkezni. Kérjük, hogy 
támogassák az egyházi, egyházmegyei szervezeteket, hogy 
adott esetben az Önök anyagi támogatásának köszönhetően 
is segíteni tudjanak rászoruló embertársainkon. Ahogy ez 
történt Ostffyasszonyfán is. 

Molnár Péter

Karitász Csoport alakult Sárváron
„Jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Mt5,15)
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A Szilasi házaspárt, Szilasi 
Miklóst és felségét Szilviát 

kérdeztük a közösen megtalált 
hit öröméről, a vallásosság és 
a nagyszülők jelentőségéről a 
gyermeknevelésben.

Szilasi Miklós, szinte napjainkig két 
multinacionális cégnél dolgozott, 
mint középvezető. Egy  kényszerű 
váltás után, most egyéni vállalkozó.

Szilasi Miklósné Takács Szilvia, 
kozmetikus.  Már egy ideje saját 
üzlete van Szombathelyen az Oladi 
lakótelepen.

Miklós: Vallásos családból 
származom, gyermekkoromban 
a lukácsházi templomba jártunk. 
Hosszú évekig ott álltam a Porpáczi 
plébános úr mellett, mint ministránsa. 
Egészen  tinédszer koromig. Sajnos sok 
kortársammal együtt eltávolodtam a 
vallástól. Én is csak karácsonykor és 
húsvétkor mentem el a templomba. 
Hosszú idő kihagyása után találtunk 
vissza az egész családommal a 
valláshoz, a templomhoz.

Szilvia: Én nem vallásos családból 
származom. Magamtól kezdtem 
a hit keresésébe. De mégis, az 
igazán nagy fordulatot Mikivel való 
megismerkedésünk hozta.

Kislány koromtól fogva az volt az 
álmom, hogy majd templomban fogok 
megesküdni. Miklós családjának 
biztatására, az ő segítségük hatására, 
általuk ismerkedtem meg jobban a 
keresztény hittel. Felnőtt koromban 
keresztelkedtem meg.

Mindez Miklós édesanyjának a 
közbenjárására, segítségével történt. 
Végig tőle kaptam a segítséget. Aztán 
abban, hogy erősebben kötődjünk 
a vallásunkhoz, hitünkhöz, nagy 
szerepet játszott a kislányunk: Gréti. 
Mi vallásosnak éreztük magunkat, 
de templomba nem, csak ünnepeken 
jártunk.

Gréti saját maga akart a hittanórákra 
beiratkozni és kérdezte, hogy járhat-e. 
Mi mondtuk, hogy mindenben 
támogatjuk, és tulajdonképpen így 
indultunk el ezen az úton. Egyszer 
csak ott találtuk magunkat a 
Székesegyházban. Annyira megfogott 
bennünket a légkör, hogy szükségét 
éreztük, hogy jöjjünk.

Aztán az életünkben történt 
egy komoly nehézség, egy nagy 
betegségen estem keresztül, ami végül 
is még inkább Isten felé, a vallásosság 
felé vitt engem, minket.

Úgy érezte a betegsége idején, hogy 
érdemes Istenhez fordulni?

Sz.: Igen, teljesen bizonyos volt 
számomra. Amikor a műtétre vittek, 
a férjem velem volt, és tudtam, hogy 
velem van Ő is.  Tudtam, hogy bent 
sem leszek egyedül.

M: A hit ebben az esetben is Szilviának 
a teljes lelki megnyugvást hozta.

M.:  Nagy dolog volt számunkra, hogy 
visszakerülhettünk a templomba,  
hogy vasárnaponta részt vettünk 
a szentmisén. Szívesen hallgattuk 
Varjú Gábor atya prédikációit. Az ő 
gyakorlatias és az élethez közelálló 

prédikációi tartottak meg minket 
akkor ezen az úton.

Sz.: Számomra meglepő volt, hogy a 
prédikációkból mindig jött egy olyan 
mondat és egy olyan szó, amiben 
kapaszkodót találtam. Megtaláltam 
a kivezető utat a betegségből és 
mindabból, ami lenyomott volna. 
Mély segítséget, és segítő kezet 
tapasztaltam meg Gábor atyán 
keresztül. Mintha kinyúlt volna 
felém Isten keze. Ragaszkodom 
a Székesegyházban átélt hitbeli 
tapasztalatokhoz, de Gábor atyához 
is, mert hiszen ő erősített minket 
ebben.

M: Úgy tapasztaljuk, hogy 
tulajdonképpen minden atyától, 
akit hallgatunk, minden szentmisén 
kapunk valami olyan pluszt, amire a 
mindennapokban nagy szükségünk 
van. Tudunk töltődni és megfogja az 
embert lelkileg.

Az elsőáldozás ünnepére együtt 
készültek a kislányukkal, hogyan 
élték meg?

Sz: Csodálatos dolognak. Nagyon 
készültünk rá, és Gréti is nagyon 
készült.

M: Igen. Számomra még az volt 
nagyon szép, hogy visszahozta a 
gyermekkoromat. Én ugyan egészen 
kiskoromban voltam elsőáldozó. 
Gréti kicsit idősebben, de örültünk, 
hogy maga talált rá erre a lelkének 
fontos dologra.

De nem Önök nélkül. Hiszen a szülei 
példája nélkül nem jutott volna el 
mégsem idáig.

M.: Igen, kellettünk ehhez mi is 
természetesen. Biztattuk, szinte 
családi megvilágosodás volt. Valami 
mély visszatalálás.

Sz: Megismerkedésünktől kezdve 
bennünk volt a hit, csak mindig más 
szinten. Nem tudom miért, de nem 
sikerült a templomig eljutni. És úgy 
látszik, kellett ez a lépés a gyermek 
részéről.

A 13 – 14 éves  gyermekek vallásos 
nevelése nem könnyű. Önök hogyan 
gondolják?

Sz.: Beszélgetések segítségével. Nem 

interJú a szilasi házaspárral
a meGtalált hit öröme

erőszakosan. Megbeszéljük a dolgokat. 

M.:  Gyermekünk  a családunk 
élethelyzete miatt felnőtt közegben 
nőtt fel. Ezért jobban tudott beszélgetni 
velünk, mint néha a korabeli 
gyerekekkel. A beszélgetés Gréti 
számára, ahogy a mi számunkra is, 
nagyon fontossá vált az életben, a 
mindennapokban.

Sz.: Mondjuk is a kislányunknak, 
kérdezzél nyugodtan, mi őszintén 
válaszolunk, ha gondod van, fordulj 
hozzánk, segítünk, megbeszéljük. 
Nyíltan válaszolunk.

Úgy gondolom, nagyon szerencsés az 
a gyerek, akinek vannak nagyszülei, 
esetleg, mint az Önök esetében, 
dédszülei. A gyermek vissza tud 
menni a család történetében.

Sz.: Nagyszülők élete, a velük való 
együttlét nagy szerepet játszik, 
játszott a gyermekünk életében. De 
mondhatjuk, hogy a férjem és az én 
életemben is.

M.: Így van. Az igaz emberré való 
nevelésben, mindkét oldalon a 
nagyszülők jelenlétére is  nagy szükség 
volt.  Gréti neveltetésében a nagyszülők 
példája nagy szerepet játszik.  Egyik 
oldalon  a vallásos nevelés, példa is 
jelen volt.

Sz.: A gyermekünk úgy nőtt, hogy látta 
a nagyszülei, dédszülei életét, velük 
szoros kapcsolatban volt, talán ez is 
hozzájárult az érzékenységéhez, az 
empátia kialakulásához.

M.: Értékek között nőtt fel. Pl. érték 
az idős ember.  Én úgy gondolom, az 
életre lett nevelve. Nem a virtuális 
világban létezik. Kisgyerek kora 
óta aktívan részt vett a nagyszülők, 
dédszülők segítésében. Nálunk 
nincs a gyerek szobájában TV. Nem 
tartjuk szükségesnek. Ha valamit 
nézni szeretnénk, megegyezünk, 
előre kiválasztunk valami filmet, amit 
közösen megnézhetünk. Jobbnak 
tartjuk, mintha a gyerek nézne 
kontrollálatlanul mindenfélét, főleg 
éjjel. 

De persze nem akartuk burokban 
nevelni. Neki is megvannak a 
szükséges modern technikai eszközök, 
ami a tanuláshoz, vagy a mindennapi 

élete bonyolításához kell.

Sz.: Néha olyan „Kakukk-tojás” 
szülőknek érezzük magunkat. Azok 
az értékek, amiket mi fontosnak 
tartunk, mintha kevésbé látszanának 
a társadalom egészében. És néha 
furcsának is érezzük ezt.  Talán valami 
baj van velünk? 

Nincsenek egyedül. Újra megerősödöm 
abban a gondolatban, hogy szükséges 
lenne a plébániákon házas- vagy 
tizenéves gyermekeket nevelő házas 
csoportra, ahol a szülők kicserélhetik 
tapasztalataikat, és nem érzik egyedül 
magukat.

Más. Legyen feladata a családban a 
gyereknek?

M., Sz.:  Nem legyen, kell.

Sz.: Jó az, hogy már tizenévesen szükség 
van az ő hozzájárulására a család szép 
életéhez. Például megtanulja a pénz 
értékét. Otthoni munkákban, pedig 
tegye, ami szívből jön.

M.:. Ha nincs bevonva a  gyermek a 
család mindennapjaiba, csak a szobája 
a területe, mit lát a valóságos életből? 
Vannak, akiknek ölükbe esnek a 
különböző javak, és ha nem? Ha valaki 
mindig megcsinált körülötte mindent, 
hogyan alakul ki benne, hogy nekem is 
tenni kellene valamit otthon.

M. : Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
a gyerekekkel a szülők leüljenek, 
beszélgessenek, csak úgy, pl. közös 
étkezések alkalmával. A kisgyerek, a 
nagyobb és a fiatal el merje mondani 
a szüleinek: mi van vele, mi a helyzet 
körülötte. Ne féljenek a reakcióktól. 
Együtt beszélgessenek, ő is hadd 
mondhassa el, amit érez. 

Sz.: Nem szabad, hogy egy gyerek 
féljen a szüleitől, így gondolom. 
Sokan nem mernek kérdezni, például 
a párkapcsolatról, az együttjárásról. 
Nem kérdezik meg, hogy most mit 
tegyek?

M.: Mindenki rohan, mindenki 
dolgozik, nincs idő a  gyerekkel leülni. 
Pont a közös étkezések azok, amelyre 
azt mondhatjuk, hogy mi is a saját 
szüleinktől hoztuk otthonról. Legalább 
a vacsora vagy az ebéd idejére együtt ül 
a család. Felnőtt, gyerek kényszerítse 
magát arra, hogy legalább arra a fél 
órára legyünk együtt. Lehet, hogy 
sok családban ez rendszeresen nem 
megvalósítható, de amikor lehet, meg 
kell ragadni az alkalmat.

A családunk számára fontos mondat: 
Az emberi kapcsolatok mindenek 
felett.

Salamon Viktória
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Mindszenty József bíboros, hercegprímást az életében is, 
de a halála után is számtalan vád és rágalom érte, amik 

még mindig sokak fejében úgy élnek, hogy azok igazak. Saj-
nos nagyon lassan törlődnek a rágalmak az emberek fejéből, 
amiket összehazudozott róla a sajtó nemcsak az elítélése 
előtt, hanem utána is. Kádár János parancsára és Nagy Imre 
vezetésével közel 900 cikkben igyekeztek lejáratni külföl-
dön és belföldön egyaránt az újságokban Mindszenty atyát 
az elítélése előtti egy évben. A szülőföldjén és a lelkipásztori 
állomáshelyein pedig szintén hazugságáradattal próbálták 
elhitetni az emberekkel, hogy ő milyen rossz, hazug, kor-
rupt és gonosz ember. Ami viszont a legszörnyűbb, hogy 
ezeket nagyon sokan 
el is hitték és mind a 
mai napig úgy adják 
tovább, mint ténye-
ket.

Nagyon sokat kell 
beszélni a herceg-
prímás életéről, 
s z e m é l y i s é g é r ő l , 
hogy megértsük és 
kirajzolódjon előt-
tünk az ő igazi „én”-
je, ami nem egye-
zik meg azzal, amit 
ö s s z e h a z u d o z t a k 
róla a kommunista 
rendszerben és utá-
na is. Ahhoz, hogy 
meg tudjuk érteni 
M i n d s z e n t y  
atyát, el kell jönni  
Csehimindszentre, 
a szülőfalujába és 
meg kell ismerked-
ni a családjával, az 
édesapjával és az 
édesanyjával, akik 
születésétől kezdve 
erős Istenbe vetett 
hitre, mély reményre 
és rendkívül nagy 
szeretetre, valamint 
igaz magyarságra és 
hazaszeretetre ne-
velték.

A családjukban mindennap rendszeres volt az imádság, 
belé nevelték a szülei, hogy Isten nélkül nem lehet és nem 
is érdemes élni, hogy bármi történhet vele, a jó Isten mindig 
mellette lesz, és Rá mindig számíthat. Gondoljunk csak bele, 
hogy a fogságokban, a fegyház és a börtön magánzárkáiban, 
ahol oly sokan megőrültek a magánytól, ott ő nem veszítette 
el a reményét, hanem visszagondolt erre a szülői tanításra, 
és ezért őt nem tudták megtörni, sőt igen mély lelkiséget és 
bensőséges kapcsolatot tudott kialakítani a jó Istennel, és ezt 
írta:  „A befelé tekintésre s ugyanakkor a felfelé tekintésre a 
fegyház cellája igen alkalmas. S vannak hibáink, amelyek-

re az élet zsibvásárában sohase eszméltünk volna rá.” Ko-
moly lelki változáson és fejlődésen tudott átmenni a zárka 
magányában, de ennek az alapját a szülei rakták le.

Az édesapja minden este mesélt neki és a többi gyermeké-
nek a hős magyarokról és a szentekről. Mindszenty atya 
hallva ezeket a történeteket kisgyermekként elhatározta, 
hogy a hazájáért ő minden erejével küzdeni fog bármi is le-
gyen belőle. A jó Isten olyan feladatot bízott rá, hogy felelős 
lett egy egész országért és ő ezt nagyon komolyan vette. 
Nem csak a katolikusokért küzdött, hanem minden magyar 
emberért, amiért igen hálásak voltak neki a többi felekezet 

vezetői is. Főpapként 
a II. világháború után 
járta a világot és „kol-
dult” a háború pusztí-
totta magyar népnek. 
Szervezte a különféle  
segélyszállítmányo-
kat és azok kiosz-
tását. De ő magától 
is megvonta a finom 
falatokat, hiszen 
azokat elküldte a 
szegény családoknak 
és a kollégiumokban 
lakó nélkülöző gyer-
mekeknek. Ezt a nagy 
szívet és a szegényen 
való segítést megint 
csak a szülői ház-
ban szívta magába,  
hiszen az édes- 
anyjától azt tanulta, 
hogy a szűkölkö-
dőben Jézust kell 
meglátni. Ő egész 
életében így élt.  
Szétosztotta a 
szegények és a  
rászorulók között 
minden hónapban a 
fizetését. Gyermekek  
taníttatását támogat-
ta, hogy a szegény, 
de tehetséges fiatalok  
tudjanak tanulni. 
Volt olyan, hogy a 

mezítláb didergő koldusnak odaadta az új cipőjét ő meg 
hordta tovább a törött talpú lábbelit. 

Láthatjuk tehát, hogy milyen meghatározó tud lenni a 
szülői ház légköre és tanítása a gyermekek fejlődésére, ép-
pen ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan nevelik a 
szülők a gyermekeket, hogy milyen tanítást adnak nekik 
útravalóul az életükhöz. Nagyon forrongó és napról-napra 
változó világban élünk. Nem tudhatjuk, hogy mit hoz a hol-
nap, ezért a legnagyobb értékeket és legbiztosabb erőforrást 
kellene a szülőknek megmutatniuk a gyermekeik számára, 
úgy ahogy azt Mindszenty bíboros szülei is megtették.

Ferenc pápa elismerte Mindszenty József hősies erényeit

Nagy örömmel értesültünk róla, hogy 
Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, 
amely megállapítja, hogy Isten szolgája, 
Mindszenty József bíboros, esztergomi 
érsek, Magyarország prímása hősies 
fokban gyakorolta a keresztény erényeket.

Ezentúl tehát hivatalosan is   
tiszteletreméltónak nevezhetjük őt. 
Fontos lépés ez a boldoggá avatás felé, 
hiszen most már az imameghallgatások 
és csodák felülvizsgálata kezdődik. Ennek 
pozitív eredménye megmutathatja, hogy 
Mindszenty bíboros személyére nemcsak 
úgy tekinthetünk, mint példaképünkre, 
hanem hathatós közbenjárásával támogatni 
is tud minket.

Hosszú évtizedek imádsága és munkája  
után különös kegyelem számunkra 
Egyházunk legfőbb hatóságának 
elismerése. Ezért hálás köszönetet 
mondunk a Szentatyának és tovább 
folytatjuk imádságunkat, hogy 
tiszteletreméltó elődünket, aki minden 
szenvedést vállalva, rettenthetetlen 
hűséggel szerette Istent, Egyházunkat és 
népünket, mielőbb a boldogok sorában 
ünnepelhessük.

Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti érsek,

Magyarország prímása

Február 12-én Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Isten szolgája Mindszenty 
József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket.

Hálával és örömmel van tele a 
szívünk, amiért Mindszenty Bíboros 
boldoggá avatásának első szakasza 
– hosszú előkészítő munka és sokak 
kitartó imádsága után – pozitív 
eredménnyel lezárult, és immár 
csak a közbenjárására történt és 
orvosilag nem magyarázható 
csodálatos gyógyulás hivatalos 
elismerése van hátra a boldoggá 
avatásáig. 

Isten szolgája, Mindszenty 
József Bíboros a Szombathelyi Egyházmegye területén található 
Csehimindszent szülötte. Szombathelyen a Premontrei Gimnáziumban 
tanult és itt volt szeminarista, Rábapatyon volt káplán, majd 
Zalaegerszeg apátplébánosaként szolgálta az egyház és hazánk lelki 
megújulását. Plébánosként hetente egy napot a legszegényebbek 
kéréseinek meghallgatására szánt, akiket igyekezett sokfajta módon 
(pl. tűzifával, élelemmel, ruhával, cipővel) segíteni. Minden évben 
kb. 35 szegény diák taníttatását fizette. Védelmére kelt a kigúnyolt 
roma gyereknek az iskolában, és néma tüntetésként karon fogva 
sétált a rabbival Zalaegerszeg főterén. Szót emelt, kiállott a szovjet 
hadsereg által meggyalázott kb. 200 000 magyar lány és nő érdekében, 
tiltakozott a nyilas fordulat ellen, a kommunista diktatúra kiépítésének 
éveiben védeni próbálta az egyházi iskolákat. Zalában 34 plébániát, 8 
új katolikus iskolát, 3 egyházi kollégiumot alapított. Utcaapostolokat 
bízott meg a hívek látogatásával, 15 ezer hívét szinte kivétel nélkül név 
szerint ismerte. Adventben és Nagyböjtben hetente kétszer kenyéren és 
vízen böjtölt, igen gyakran a földön aludt, és amíg csak tudott, mindig 
térdenállva gyónt. A világháború utáni óriási szegénységben nem volt 
hajlandó bőséges ebédeken részt venni, sok esetben tiltakozásként felállt 
a leves után. Végtelenül tisztelte és szerette az Édesanyját. Esztergomi 
székfoglalási szentmiséjén úgy akarta, hogy az Édesanyja legyen a 
bevonulási menet élén. Amikor a kirakatper előkészítésének kínzásai 
és magaláztatásai, majd a börtönévek után az 1956-os forradalom 
kiszabadította, ezt mondta a rádióban: „Senkivel szemben nem őrzök 
haragot a szívemben.” A hit, a bátor kiállás, a hűség tanúja volt az 
európai történelem talán legszörnyűbb, legembertelenebb diktatúráinak 
idején. Isten igaz embere egy nagyon sötét korszakban.

Bárcsak minél többen követnék őt hitében, hűségében, szegények iránti 
szeretetében! Hálát adunk életének példájáért, és imádkozzunk továbbra 
is azért, hogy mihamarább a boldogok sorában tisztelhessük Isten 
szolgáját, Mindszenty atyát, a tiszteletre méltó és mártírsorsú Bíborost. 

Dr. Székely János
szombathelyi megyéspüspök

Déri Péter

Mindszenty bíboros ma is példakép
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A Szentatya márciusi
imaszándéka

Imádkozzunk, hogy a keresz-
tény közösségek - különösen 

azok, amelyek üldöztetést 
szenvednek -, érezzék Krisztus 
közelségét és jogaikat tartsák 

tiszteletben.

Jóságos Atyánk!

Tégy bennünket nyitottá egymás iránt, és 
segíts, hogy meghalljuk a másik csendes ké-
rését. Adj erőt, hogy egységben legyünk és 
egymásért éljünk. Hadd váljunk mi magunk 
is Szent Mártonná, hadd öltöztessük fel a me-
zíteleneket, hadd osszuk meg  mindenünket 
azokkal, akik segítségünkre várnak! Ámen


