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Kereszt és feltámadás

"Én vagyok a feltámadás és az élet.
 Aki bennem hisz elnyeri az üdvösséget.
 Hívő lélek a halállal meg nem halhat,
 Bűneire trónusomnál nyer irgalmat."

 (Temetési szertartáskönyv)

Amikor az ókor legnagyobb uralkodója, Nagy Sándor alig 32 évesen meghalt, akkor népe hatalmas temetést rendezett 
neki. A kor legnagyobb szónokait kérték fel gyászbeszéd mondására. Egyikük a következőket mondta:

„Aki tegnap még hegyet tudott volna rakni 
a világ kincseiből, ma egy kicsiny halom 
alatt nyugszik. Akinek szavára tegnap még 
az egész világ figyelt, és népek rettegtek 
tőle, attól ma nem fél már senki és a szavára 
sem adnak. Aki tegnap még százezrek életét 
ki tudta volna oltani, az ma a sajátját sem 
tarthatja meg. Akinek tegnap még barátai és 
ellenségei voltak, ma nem létezik az emberek 
számára.” Akármilyen furcsa, de igaz 
gyászbeszéd volt ez!

Van azonban Valaki, akinek a sírjánál nem 
lehet gyászbeszédet mondani, mert ma 
is él! Van Valaki, akinek a sírján nem ez 
olvasható: „Itt nyugszik”, hanem „Nincs 
itt! Feltámadott!” Húsvét napján ehhez a 
megnyílt és üres sírhoz zarándokolunk el 
hívő emberek, hogy erőt és vigasztalást 
merítsünk belőle.

Szent Ágoston püspök szerint Krisztus 
Urunk feltámadása csoda, hogy higgyünk. És 
példakép, hogy reméljünk. Tehát az Úr Jézus 
feltámadása hitünk és reményünk alapja és 
forrása.

Egyedülálló csoda az isteni Mester 
feltámadása, amelyben megmutatkozik, 
hogy az élet győz a halál felett. Ez nem 
kitalált mese, nem az apostolok történelem 
hamisítása, ahogy azt sokan próbálják 
elhitetni a világgal, hanem bebizonyított 
valóság. A feltámadás ténye éppen ezért az 
egész keresztény hitrendszer alapja.

De Krisztus Urunk feltámadása a saját feltámadásunk reménye és záloga is, hiszen Szent Pál apostol mondja: „Ha Krisztus 
feltámadt, vele együtt mi is fel fogunk támadni.” Amikor megkereszteltek bennünket, akkor Krisztus titokzatos testének, 
az Egyháznak a tagjai lettünk. Az Egyház feje pedig Krisztus Urunk. 

A tagoknak ugyanaz a sorsuk, mint a fejnek. Ha tehát Krisztus, a fő feltámadt, akkor nekünk is részünk lesz a boldog 
feltámadásban. A húsvét tehát azt hirdeti, hogy egykor mi is fel fogunk támadni. Örök életre vagyunk hivatva!

Az örök élet és a halál utáni élet nemcsak a kereszténységben van meg, hanem nagyon sok ősi, pogány vallásban is, mert az 
ember nem tudja elképzelni, hogy egyszer vége lesz mindennek. Az ember örök, csak a halála után új létmódban folytatja 
az életét. Éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk itt a földön, mert annak függvényében folytjuk majd a túlvilágon 
az örök életünket.

Az Úr Jézus megmutatta életével és tanításával az örök életre vezető utat és arra hívott meg minket is, hogy kövessük őt. 
Legyünk bátrak és erősítsen meg minket minden nap az isteni Mester feltámadása, hogy mindig az általa mutatott úton 
tudjunk és akarjunk is járni. 
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Ilyen húsvéti fény Ferenc pápa látogatása Csíksomlyón, 
a magyarság szellemi-lelki középpontjában. Ahogyan 

fájdalom volt nekünk magyaroknak, hogy az 1999-es 
romániai pápalátogatás idején a pápa nem jöhetett el a 
magyar hívek közé, akik pedig a romániai katolikusság 
nagyobbik részét alkotják, úgy nagyon nagy öröm az, 
hogy a mostani pápalátogatáskor ez megtörténhet. Az a 
Ferenc pápa fog hozzánk 
jönni, aki egy ötgyermekes 
olasz gyökerű argentin 
család gyermekeként a 
szegények, a kivetettek 
püspöke volt Buenos 
Airesben. Aki kiszöktetett 
egy diktatúra által üldözött 
embert a saját személyi 
igazolványa és papi ruhája 
segítségével, aki gyakran 
misézett a nyomortelepeken, 
akinek nem volt titkára, 
aki tömegközlekedéssel 
járt, aki maga készítette a 
vacsoráját, aki küzdött azért, 
hogy a keresztséget minden 
gyermeknek kiszolgáltassák. 
Az a pápa, aki megválasztása 
után nem tudta felvenni a 
színarany, drágakövekkel 
díszített mellkeresztet, aki 
nem tudott beülni a neki 
előhozott luxusautóba, aki a 
szegények és az irgalmasság 
hangja akar lenni a világban. 
Az a pápa jön hozzánk, aki a 
vele való első találkozásomkor 
magyarul ezt mondta nekem: „Isten éltessen!”. Aki azt 
mondta a magyarokról Habsburg Eduard vatikáni magyar 
nagykövetnek, hogy „a magyarok hősök”, és aki a püspöki 
kar nála tett látogatásakor hosszasan mesélte a magyarokkal 
kapcsolatos pozitív élményeit, többek között a Buenos 
Aires-i magyar nővérek nagyszerű munkájáról és mély 
hitéről, emberségéről való benyomásait és a migráció témája 
kapcsán elmondta azt is, hogy mennyire fontos az egyes 
nemzetek saját értékeinek, kultúrájának, hagyományainak, 
kincseinek megőrzése. Húsvéti fény lesz Szent Péter mai 
utódával találkoznunk Csíksomlyón.

Húsvéti fény az egyházmegye bekopogó missziója, amelyet 
ebben az évben a Szombathely-Kámoni Plébánia területén 
végzünk. Ez a misszió arra bátorít, azt tudatosítja, hogy 
nem csak a magunk családjáért, szűkebb környezetéért 

vagyunk felelősek, hanem sokak életéért is. Egy orvosnő 
egyszer meglátott a kórház folyosóján egy könnyes szemű 
fiatalasszonyt. Bár nem az ő betege volt, leült vele egy kicsit 
beszélgetni. Lassan kiderült, hogy az asszony gyermeket vár, 
de úgy tűnik, minden az abortusz mellett szól. A doktornő 
több mint egy órán át hallgatta az asszonyt, bátorította, 
fényt gyújtott a szívében, azután elbúcsúztak. Eltelt néhány 

hónap, és egy szép napon 
kopogtattak a doktornő 
ajtaján. A fiatalasszony volt 
az. Sugárzó arccal mutatta 
a gyönyörű kislányát, 
akinek az életére annak a 
beszélgetésnek a hatására 
mondott igent. Aztán 
odahajolt a kislányhoz és 
azt mondta neki: „Nézd, 
ez a te második anyukád!” 
Felelősek vagyunk egymás 
életéért.  A bekopogó misszió 
ezt a fényt próbálja elvinni 
a családok otthonaiba. 
A tavalyi évben kb. ezer 
otthonba sikerült eljutnunk. 
A meglátogatott családok 
túlnyomó többsége nagy 
örömmel fogadta a missziós 
küldöttek (általában 
házaspárok) látogatását, 
a kapott információkat, a 
felajánlott segítségeket, a 

családért elmondott imát.

Egyházmegyénk szeretne 
tenni a legszegényebbekért, 

az idősekért, a betegekért. Az Annunciáta Nővérek nagylelkű 
felajánlásának köszönhetően hamarosan megnyílik az 
egyházmegye új intézménye, az idős, beteg testvéreink 
gondozását biztosító Annunciáta Otthon. Az Otthon 
igyekezni fog az idősek családtagjaival együttműködve, a 
hit, az imádság, a szeretet légkörében otthont biztosítani 
idős, beteg testvéreinknek. Igyekszünk majd a Húsvét 
fényével beragyogni az ő életüket.

Húsvéti fény lehet minden, mosoly, minden segítő kéz, 
a szegénynek adott adomány, a férj és a feleség közötti 
hűség, szeretet, jóság minden megnyilvánulása. Húsvéti 
fény lehet a gyermek nyitottsága a jóra, az értékre, a fiatal 
tenni akarása, lelkesedése, a hivatásra kimondott igenje. 
Fogadjuk be Húsvét fényét, és sugározzuk ezt a soha ki nem 
alvó fényt magunk körül!

Húsvéti fények
Dr. Székely János megyéspüspök

gondolatai

A húsvét a Keresztény világ legnagyobb ünnepe, melyet 
40 napos böjt előz meg. Az „alkalmas szent idő”, ahogy 

az őskeresztény himnusz is említi, előkészíti a lelkünk a 
feltámadás ünneplésére. A 40 nap szimbolikus jelentőséggel 
bír: utal Izrael népének 40 éves pusztai vándorlására, 
ugyanakkor arra is, hogy Jézus, mielőtt elkezdte volna isteni 
tanító-küldetését, szintén 40 napra a pusztába vonult.

A böjti időszakban a lemondás kerül előtérbe, nincs ez 
másképp az egyházzenében sem. A liturgikus zene és 
ének, mint énekelt imádság, egyszerre több síkon jeleníti 
meg a bűn miatt való vezeklést. Egyes műfajok, mint pl. 
a Gloria (három kivételtől eltekintve), illetve az Alleluja 
hiánya a legnagyobb jelentőségű, amely az örömtől való 
tartózkodást szimbolizálja. Az evangélium előtti Alleluja-t 
a nagyböjti időben a Tractus váltja fel, amely eredetileg egy 
rendkívül díszes zsoltárének volt, Szó és Ré modusban. 
E szemlélődő, szólisztikus gregorián műfaj sajnos már 
nincs általános használatban, terjedelme és komplexitása 
miatt. A hangszerek mellőzése és az orgona használatának 
csupán csak az énekkíséretre szolgáló mérséklése szintén 
szimbolikus elem.
Ugyanakkor a zeneműveknek a szenvedés és a bűnbánat 
gondolatának mélységét közvetítő eszköztára bővül: 
előtérbe kerülnek a fájdalom, vezeklés szimbólumai. Jézus 
szenvedése, valamint a bűnbánó lélek Istenhez fohászkodása 
a műzenében minden zenetörténeti korszakban a zeneművek 
legszebbjeit ihlette. Gondoljunk csak Johann Sebastian 
Bach passióira, Liszt Via Crucisára, vagy Giovanni Battista 
Pergolesi Stabat Mater című alkotására, mely a fájdalmas 
anya szenvedésének egyik legszebb zenei megjelenítője. 
A Nagyhét során Virágvasárnapon és Nagypénteken 
kerül sor a Passió éneklésére. A szenvedéstörténetet a fent 
említett Bachon kívül sok más szerző is feldolgozta. A népi 
hagyományban azonban a recitáló stílus volt elterjedt,
Magyarországon a középkori hagyomány két dallamtípust, 
egy dúr és egy moll jellegűt hagyott ránk. Előbbi egyetemes, 
míg utóbbi inkább magyar (esztergomi) sajátosság. Werner 
Alajos a római misekönyv Lectionariuma szerint a dúr 
dallamra készítette el a széles körben elterjedt és énekelt 
Négy Passióját. 
A húsvéti Szent Háromnapnak nagyon sok sajátos tétele 
van, melyek közül e cikk terjedelmének szűkössége 
miatt csak néhányat emelnék ki. A nagycsütörtök 
délelőtti Krizmaszentelési misében, az olajok felajánlása 
közben hangzik fel az O Redemptor kezdetű himnusz; 
a nagycsütörtök esti, az Eucharisztia megalapításának 
emlékére bemutatott szentmisében pedig az Ubi Caritas 
(Hol szeretet, ott az Isten) responzoriumot énekeljük. 
Ebben a szentmisében történik az egyik legkifejezőbb, 
az orgonának a liturgiában betöltött szerepét leginkább 
kiemelő motívum: a Gloria intonálása után a hangszer 
elhallgat és majd csak nagyszombaton, a feltámadás 
örömhírével együtt tér vissza. A nagypénteki szertartás 
jellegzetes tétele az Impropériák (panaszénekek) sora, 

melyben Jézus saját népét vonja kérdőre, amiért nem hittek 
Őbenne. 
A húsvéti vigília egyik legemelkedettebb pillanata pedig 
az egyház öröménekének az Exultetnek felhangzása, 
amelyet hagyományosan egy diakónus énekel. Ez az ősi fríg 
hangnemű, a 4-5. században kialakult örömének két nagy 
részre: egy szemlélődve örvendező bevezetőre és az Egyház 
hódolatát kifejező főrészre osztható. 
Hallgassuk, énekeljük nagyböjti-nagyheti énekeinket 
a zenén keresztül is átérezve a Megváltó értünk vállalt 
szenvedését!

Egyházzenei hírek:
Húsvétvasárnapi egyházzene a Székesegyházban
A húsvétvasárnapi 10 órai ünnepi püspöki Szentmisében 
a népénekek mellett Leo Delibes francia zeneszerző 
Messe Bréve című ordináriumának rézfúvós változata, 
valamint G. F.Händel: Halleluja című darabja hangzik fel. 
A zenei szolgálatot a Székesegyház kórusa, a VOX Savariae 
Ökumenikus Vegyeskar, valamint a Savaria Rézfúvós 
Quintett végzi.

Angol leánykórus a Székesegyházban
Május 5-én vasárnap, 11 órai kezdettel az angol Francis 
Holland School leánykórusa ad koncertet a Székesegyházban.
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak.

Lakner-Bognár András
Nagyböjt és a húsvéti Szent Háromnap egyházzenéje

„Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága” – írja a János evangélium (Jn 1,4). Jézusban Isten fénye, élete jelent 
meg itt a Földön. „Az Élet megjelent” (1Jn 1,2): Isten elpusztíthatatlan, örök élete. Ez az Élet győzött a feltámadásban, 
ez a fény ragyogott fel Jézus Húsvétjában. Ez a fény ragyog mindazok életében is, akik Jézust befogadják, akik Benne 
élnek. Szeretnék néhány ilyen húsvéti fényre rámutatni.
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bekapcsolódott. A több mázsa összegyűjtött tartós 
élelmiszer, tisztítószer, édesség szállításában, 
pakolásában Márkus Árpád a Jeruzsálemi Szt. 
János Független Lovagrend ispotályosa a saját 
kamionjával segített, így közel 480 családnak 
tudtunk ebből juttatni. Az a tapasztalat, hogy 
a látszólag szerényebb körülmények között 
élő emberek szíve és pénztárcája gyorsabban 
megnyílik… Egy-egy konzerv vagy 1 kg liszt az 
adományozó gondterhelt arcára nézve egyből 
a szegény asszony 2 fillérjét juttatja eszünkbe. 
Mikor valaki nem a feleslegéből ad. Az utóbbi 
időben megfigyeltük, hogy a szüleik bíztatására, 
talán nevelő célzattal, a kisebb gyerekek pakoltak 
át élelmiszert, édességet a kosarainkba. Élénken 
él bennem egy történet: kis óvodásokat vezettek a 
nagy szupermarketen végig, ahol mi gyűjtöttünk. 
A kicsiket megállította egy óvónő az asztalunk 
előtt, és azt mondta: látjátok itt a nénik a szegény 
gyerekeknek gyűjtenek. Ha ti bejöttök vásárolni a 
szüleitekkel, tegyetek valamit a kosarukba, hogy 
azoknak a gyerekeknek is szép karácsonya legyen. 
Lehet, hogy az előbb említett pakoló gyerekek 
között voltak a kis óvodások?
Nyaranta a lakótelepeken a fiataloknak a 
szabadidő hasznos és élménygazdag eltöltésére 
kínálunk programokat. Fiatalok a fiataloknak.

Szombathelyen minden évben Jótékonysági Gálát 
tartanak, melynek mindig meghatározott segítő 
célja van. Hogyan zajlik ez? 

Tizenhatodik éve már, hogy húsvét utáni pénteken, 
a határon túli magyar gyermekek és fiatalok javára 
jótékonysági estet szervezünk. Idén április 26-án 
lesz az MMIK-ban. A helyi közönség ezeken az 
esteken ismerhette meg a moldvai csángók, a 
felvidéken, délvidéken élő magyar nemzetiségű 
fiatalok életét, de ugyancsak járt itt néhányszor 
Böjte Csaba a gyermekeivel. Köszönetet mondok 
minden jószándékú, önzetlen segítőnknek, aki 
bármilyen formában hozzá járult az elesettek 
támogatásához!

Kedves Maya, Ön személyesen mit tart a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat hivatásának? Mit 
tartalmazhatna a „küldetési nyilatkozat”?

„Amikor az Úr elbocsát téged teremtő kezéből így 
szól hozzád: rád bízok minden embert, kivétel 
nélkül MINDENKIT. Adj nekik enni, adj ruhát. 
Ne hagyd a sötétségbe elmerülni a lelkeket. 
Mindenkire vigyázz úgy, mint magadra! Amit 
elérsz, amit átélsz, amit tudsz, amit szerzel, azt 
osztd meg. Most pedig menj és élj. A világ a tiéd.” 
(Hamvas Béla)

„Menekülj, hallgass és vonulj el!”
Kedves olvasó, a felszólítás, amit egykoron egy sivatagban 
élő testvér a szívében meghallott nekem is, neked is szól.

Menekülj! Ne a feladataidtól, a nehézségektől, a problémás 
emberektől menekülj, hanem menekülj a világias 
szellemtől, a világ zajától, a középszerűségtől, a bűnnel, a 
rosszal való megalkuvástól. Vagy Krisztus mellett döntesz 
határozottan, radikálisan; vagy ellene vagy. Nincs köztes 
út; vagy vele, vagy ellene.

Hallgass! Ne az igazságot hallgasd el, hanem ne beszélj 
annyit feleslegesen és hallgasd meg figyelmesen, 
türelmesen, közbeszólás nélkül a másikat. Jakab apostol 
írja levelében, hogy a meggondolatlan, haragos szavaink 
micsoda pusztítást okoznak, mekkora sebeket ütnek. Ő 
tanácsolja: „Legyen minden ember gyors a hallásra, és 
késedelmes a szólásra, s késedelmes a haragra!”(Jak 1, 19.)

Vonulj el! Ne kapkodj ide-oda, ne aggodalmaskodj, 
hanem ülj a Mester lábához! A zsoltáros énekével így 
fogalmazhatnánk ezt meg: „Uram szívemben nincs 
nagyravágyás, szememben nincsen kérkedés. Nem töröm 
magam nagy dolgok után, sem erőmet meghaladó feltűnő 
csodák után. Csak a békességre és a csendre intettem a 
lelkemet. Mint az anyja ölén nyugvó kisded, a lelkem 
bennem úgy pihen.”(130. zsoltár) Sokszor mennyi mindent 
teszünk, és pont ez a belső béke és belső nyugalom hiányzik.

Döntés Jézus mellett az élet legapróbb helyzeteiben, 
figyelmes jelenlét Isten és a másik ember számára. Mindezek 
abban segítenek, hogy tekintetünket folyamatosan az Úrra 
szegezzük, az Ő arcát keressük szüntelen.

Keressük együtt!

Óra Krisztián

Római levél

Hogyan került kapcsolatba Mária – akit mindenki 
Mayának szólít - a máltaiakkal? Kérem, beszéljen 

nekünk a MMSz szombathelyi megalakulásáról!  Kiket 
említene az első segítőtársak, – alapító tagok – közül?

A MMSz a 900 éves Szuverén Máltai Lovagrend mögött 
álló segítő szervezet. A lovagrend hagyományait követve 
a keresztény irgalmasság alapján végzi mindennapi 
tevékenységét. A „kapcsolatba kerülésem” és a 
szombathelyi máltai szolgálat megalakulása egybeesik.  1991 
márciusában keresett meg néhányunkat (Kozma Imre atya 
felhatalmazása alapján) 
az akkori alpolgármester, 
Harangozó Bertalan. 
Engem például, mint a 
polgármesteri hivatalban 
dolgozó szociális és 
gyámügyi munkatársat, 
hogy a létrejövő MMSz 
Szombathelyi Csoportjának 
egyik alapító tagja legyek, a többi alapító mellett.  
Ők név szerint: dr. Giczy Sarolta ifjúsági orvos, Hoós Ildikó 
tanár, dr. Hargitay József tanár, és dr. Prugberger Emil 
tüdőgyógyász orvos. Mi hatan alkottuk a szombathelyi 
csoportot.
Első feladatunk volt az 1991. augusztus 19-i pápai 
szentmisére érkező közel 300 mozgássérült helyszínre 
kísérése és ellátása a szektorokban a szentmise alatt. 

Ma hogyan épül fel a szolgálat rendszere? Hol találják 
meg Önöket a segíteni vágyók és azok, akik rászorulnak 
valamilyen segítségre?

A MMSz egyesületi formában működik, bíróság által 
bejegyezve, alapszabálya, szervezeti- működési szabályzata, 
(SZMSZ) ügyrendje van.  Az SZMSZ az elején rögzíti: 
„Munkánkkal Isten előtt kell elszámolni.”  A helyi csoportok 
csak részben önállóak, alárendelten tevékenykednek a 
budapesti központnak. A régi megyei központok helyett 

régiós központok jöttek létre. Mi a győri régióhoz tartozunk.  
1994- től Szombathelyen a Margaréta u. 1. sz. alatti, volt 
önkormányzati–óvoda épületben vagyunk. Itt működik 
máltai égisz alatt a Jelnyelvi Tolmács Szolgálat és a Guruló 
műhely a mozgássérültek segítését szolgálva.

A mi régiónkban hol vannak a Máltai Szeretetszolgálatnak 
csoportjai, aktivistái?

Körmend, Celldömölk, Gersekarát, Vasvár, Vép, 
Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Zalakomár, Keszthely. Minden 
helyszínen a saját lehetőségeikhez mérten próbálnak a 
rászorulók gondjain enyhíteni.

Beszéljünk a folyamatos segítő tevékenységükről, amelyet 
végeznek. Egyéni tapasztalatom szerint, nagyon csendesen 
munkálkodnak. Nem nagy a hírverés Önök körül.  

Mi, a helyi csoport tagjai közel negyvenen vagyunk. 
Önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül dolgozunk. 
A múltról: az alakulás utáni években nyugdíjas klubot 
hoztunk  létre és gyermek napközit. Hétvégi étkeztetést 
biztosítottunk a rászoruló családoknak. Vasárnapi iskolát 
indítottunk helyes életmód, értékrend témában. Nardán 
több éven át táboroztattuk a szegény sorsú gyermekeket. 
Kreatív foglalkozásokat tartottunk a fiataloknak, gyógytorna 
lehetőséget biztosítottunk rászoruló betegeknek.  Ifjúsági 
lelkigyakorlatok voltak a Kálvárián.
Elsősegélynyújtó országos konferenciákat is szerveztünk- 
neves szakemberek (pl. Csókay András) részvételével. A 
szociális - ápolást-gondozást nyújtó és hajléktalan - valamint 
a gyermekintézményekkel jó kapcsolatot alakítottunk 

ki. Többen jöttek onnan 
hozzánk segítőnek.

Részt vettünk a 2001. 
évi árvíz okozta károk 
enyhítésében. Adománnyal 
és vígasszal próbáltunk 
segíteni a kitelepített 
emberek kétségbeesett 

helyzetén. 2010. októberében a vörösiszap katasztrófa idején 
is hasonló feladatunk volt.  2015-ben segítettük hivatalosan 
összehangolt, országos akció keretén belül a menekülteket. 
Az elmúlt évben 9600 önkéntes munkaórát számoltunk 
össze. Hétköznaponként délelőtt tartunk ügyeletet, 
hetente van ruha és egyéb adományosztás. Ingyenes jogi 
tanácsadást is  tartunk- ezt  jómagam végzem. Kórházakba, 
bentlakásos szociális intézményekbe járunk betegekhez, 
ill. gondozottakhoz, akiknek nincs, vagy távolabb él a 
hozzátartozója, emellett a saját otthonaikban élő egyedülálló, 
magányos, beteg embereket is látogatjuk. Van, akinek nem 
kell más, csakhogy valaki meghallgassa. Sajnos a mi erőnk 
és időnk sem végtelen - család, munka mellett szabad 
időnkben segítünk, de nem tudunk minden ez irányú igényt 
kielégíteni.
Várjuk erre a bizalmi feladatra az önkéntesek jelentkezését.
A karácsony előtti „Adni öröm” adománygyűjtési akcióba a 
saját önkéntes munkatársainkon kívül más jó szándékú, és 
a jó ügy iránt elkötelezett városlakó és középiskolás fiatal is 

30 éves a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ebből a jeles 
alkalomból Dr. Asbóth Máriát, a Máltai Szeretetszolgálat 
szombathelyi vezetőjét kérdeztük a szombathelyi 
szervezet megalakulásáról,  a mai feladatokról, a 
Máltai Szeretetszolgálat helyi tevékenységéről.

Salamon Viktória

„…SzíVed rejtekében tedd a jót !”

a máltai SzeretetSzolgálat hálaadó SzentmiSéje budapeSten  február 4-én
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Ki nekem Jézus?

„Te vagy a váram és kősziklám.”  

Minden embernek szüksége van egy példaképre, akire akaratlanul is felnéz, akiben 
megbízhat, akinek magyarázat nélkül is érti minden szavát. Egy keresztény embernek, 
ahogy nekem is, ez a személy Jézus Krisztus. 

Habár nem látom, mégis érzem közelségét, még akkor is, ha nem egy szentmisén 
vagyok. Tényleg mindig ott van velem, segít és megvigasztal a puszta jelenlétével. Utat 
mutat számomra. Azt az utat mutatta meg nekem, amelyiken érdemes végigmennem, 
és amelyiken elértem Őt. 

Számomra ez az út nem más, mint a zene. Mindig szerettem énekelni és zenélni, az ablak 
alatt hallgattam, amikor a zeneiskolások Jézusról énekeltek, és ez mindig elvarázsolt. 
Isteni sugallat volt, amikor a zenetanárnő kihajolt a párkányon és azt kérdezte: „Szeretnél 
beiratkozni?” Igen.

Ennek több mint 8 éve, de még mindig érzem, hogy ez volt a „kijelölt út”, amit Jézus adott számomra. 

Miért hiszek Jézusban? Miért hiszek Jézusnak?

A családomban sokszor előfordult már, hogy egy helyzetben nem az előzőleg eltervezettek alapján, hanem az utolsó 
pillanatban, isteni sugallatra hallgatva sikerült a legjobb döntést meghozni.

Velem is számtalanszor megtörtént, hogy választanom kellett, mégis az utóbbi időben 
éreztem igazán, hogy Jézus segít a jó úton járnom.

Mint minden végzős gimnazista életében, az enyémben is eljött a pályaválasztás 
pillanata. Évekig konkrét elképzelésem volt, hogy hol szeretnék továbbtanulni, aztán a 
jelentkezési határidő előtt ez hirtelen megváltozott.  Belső sugallatra sikerült egy olyan 
szakot találnom, amelyre eddig nem is gondoltam, de ahol szüleim, tanáraim véleménye 
és a saját meglátásom alapján is igazán kiteljesedhetek, önmagamat adhatom, és nem 
kell kompromisszumokat kötnöm. Én hiszem, hogy ez az utolsó pillanatban támadt 
ötlet nem az én érdemem, hanem az isteni gondviselés vezetett, hogy a számomra 
legmegfelelőbb úton járjak. 

Hiszem, hogy ha hallgatok Jézus szavára, akkor mindig a legjobb 
irányba vezeti majd az életem. 

koVácS kornélia 12.a

nagy nikolett anna 12.b

Fiatalok és az Egyház

Milyen is az Egyház a fiatalok szemével? Miről is kellene beszélnie? Milyennek szeretnék ők látni? – többek között 
ezekre a kérdésekre keresték választ a Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 10.n 

osztályos tanulói.

Mit jelent számotokra az Egyház? – kérdeztem tőlük először.

Hanna: Szerintem a valahova tartozást jelenti, azt, hogy bennünk van a tudat, hogy valakinek fontosak vagyunk, hiszen 
Isten mindig figyel ránk. Egy hely, amely menedék számunkra.

Eszti: Az Egyház összetartozást, egy szoros közösséget jelent számomra. Azok, akik hozzánk tartoznak, sokkal 
figyelmesebbek és talán látják azt, hogy a negatív eseményeknek is van pozitív oldala.

András: Nekem a segítségnyújtást, a támaszt, a hívő közösséget jelenti.

Áron: Az Egyház segít kitartani a belső meggyőződéseink mellett.

Dávid: Egy szóval tudnám értelmezni, ez pedig a közösség.

Máté: Az Egyház törvényeivel és irányadásával segíti a hívők közösségét.

Aliz: Az Egyház szerintem kapcsolat Jézussal.

Bogi: Egy védő, összetartó közösség, ahol biztonságban érzem magam és tudok beszélgetni, tudok tanácsot kérni a hitemmel 
kapcsolatban.

Daniella: Egyfajta otthont jelent. Én úgy érzem, hogy mindig számíthatok a papokra, a nővérekre, magára a Jóistenre.

Petra: Az Egyház olyan, mint egy nagy család.

Sára: Szerintem a keresztény felebarátainkkal való szoros kapcsolat, az egymás támogatása és az összetartozás.

Arra a kérdésre, hogy hogyan képzelik el ők a fiatalok Egyházát, sokszínű válaszokat kaptam. Volt, aki szerint a fiatalok 
közösségében mindenki nyíltan tud beszélni a hitéről, a fiataloknak szóló programokon a barátságos, közvetlen emberek 
hamar egymásra találnak és megértik egymást. A diákok megfogalmazták azt is, hogy jó lenne, ha még élőbb közösség 
lenne a fiatalok egyháza. Szerintük jó dolog, hogy a közelükben van a segítség – papok és nővérek –, ha kérdéseik vannak 
vagy beszélgetni szeretnének problémáikról. Nagyon szeretik, ha részt vehetnek nem hagyományos imaalkalmakon. 
Többen megfogalmazták azonban, hogy jó lenne, ha az Egyház az aktuális kérdésekre hamarabb válaszolna, hiszen a 
fiatalok azonnal szeretnek bizonyos dolgokról tájékozódni. A gimnazisták örülnének neki, ha még több kirándulást 
szerveznének számukra, amelyek erősítenék az összetartozást és olyanokat is meg lehetne szólítani, akik eddig nem voltak 
nyitottak arra, hogy beszélgessenek bizonyos témákról keresztény szemmel. Van, aki úgy véli, hogy bizonyos dolgokban 
engedékenyebbnek kellene lennie az egyháznak, pl. a házasság előtti együttélés tekintetében. Viszont abban mindnyájan 
egyetértettek, hogy közös legyen az a cél, amelyért és ahogyan élünk, ez a cél pedig az örök élet.

H. Pezenhófer Brigitta
A Katolikus Egyház a mai fiatalok szemével

A brenneres diákok sok lelki programon vettek már részt, amelyekhez jórészt pozitív élményeket kapcsolnak, ilyen 
alkalmak voltak pl. ifjúsági találkozók (Nagymaros, MOM-Park), Tiszta szerelem-est, Imatábor, Szalézi tábor, Ifjúsági 
lelki napok, zarándoklat Erdélyben, óbudavári hétvége… felsorolni is nehéz. Csak mondják és mondják, hogy mi tetszett: 
„Legutóbb Budapesten a találkozón igazi fénytechnika fogadott minket. Minden fiatalos volt. Nagyon tetszett, hogy fiatalok 
szolgáltak fiataloknak.” – mondja Bogi, majd Daniella hozzáteszi: „Azokon a programokon különösen jól éreztem magam, 
ahol a fakultációkat magam választhattam ki. Volt olyan is, hogy a szentmise keretében a prédikáció helyett a kérdéseinket 
válaszolták meg az atyák.”

András szerint a szentírási szakaszok magyarázatát úgy lehetne érthetőbbé tenni, ha azokat fiatalos szövegkörnyezetbe 
ágyaznák a lelki vezetők. Többen is hangsúlyozzák, mennyit jelent számukra, ha gitáros szentmisén vesznek részt. A 
diákok egyetértenek abban, hogy nehezen megszólítható közösség az övék, de szerintük a lényegre törő kommunikáció, 
a humoros forma hamar megnyerheti a fiatal korosztályt. Vonzóbb lenne, ha az egyház megtartva a kinyilatkoztatást, az 
üzenetét mégis modern formába öntve közvetítené.

A QR kód videójában
Premontreis diákok vallanak hitükről.
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Ma mennyire könnyű megszólítani a fiatalokat, hogyan érik 
el őket?
Én azt hiszem, hogy semmivel sem nehezebb, mint régen. 
A kulcsszó: szeretet, bizalom. Ha valakit szeretettel 
megszólítunk, látja a bizalmat, tiszteletet, akkor azzal 
„mindenkit le lehet venni a lábáról”. Még azt a fiatalt is, aki 
a maga cinizmusával távol áll Istentől vagy az Egyháztól. 
Ha szeretettel közeledünk felé, akkor biztos, hogy őt is be 
tudjuk vonzani az Isten vonzáskörébe. Ha valaki szeretetet 
kap és ha csak a legkisebb jóság is van benne, mindig 
szeretettel válaszol. Az emberhez az emberen át vezet az 
Isten útja is. Rajtunk keresztül szólítja meg az embereket az 
Isten.

Nap mint nap gyerekek között van. Hogy látja, mire van 
leginkább szüksége a fiataloknak? 
Odafigyelésre, szeretetre, megbecsülésre és arra, hogy vegyük 
komolyan a gyerekeket is. Mindenkinek vannak örömei, 
problémái. Ha egy serdülő, fiatal látja, hogy meghallgatják, 
az ő öröme is öröm, az ő problémája is probléma, azonosulni 
tudunk vele, akkor biztosan a szívébe fogad minket. Mivel 
az ember társas lény, fontos, hogy legyenek barátai. Fontos, 
hogy az ember a barátaiban példaképeket is lásson. Mert 
amikor az embernek vannak barátai, tartozik valamilyen 
közösséghez, akkor ott elsősorban az értékeket próbáljuk 
meglátni és követni. Sajnos vannak közösségek, amelyek 
nem a jót közvetítik, hanem a rosszat. És egy serdülő, egy 8. 
osztályos, aki a középiskolát kezdi, hajlamos, hogy a rosszat 
kövesse és ne a jót. Ezért fontos megválogatni azt, hogy 
milyen közösségekhez, baráti tárasságokhoz tarozunk. 
Az biztos, hogy a templomok és a katolikus iskolák köré 
szervezett közösségek, még ha nem is tökéletesek, mégis 
valamilyen módon az örök értéket próbálják képviselni és jó 
példát próbálnak adni.

Mi a szerepe a fiataloknak az Egyházban?
Ők az utánpótlás. Nemzedékről nemzedékre adjuk tovább a 
hitet. A felnőttek feladata, hogy jó példájukkal megpróbálják 
a hitüket átadni, mint legnagyobb kincsüket. Nagy szükség 
van a fiatalokra, akiket a kisebb közösségeken keresztül 
tudunk feladatokkal megbízni. Ez már kicsit nehezebb, 
hiszen mindenkinek olyan sok feladata van, hogy nehéz 
rendszeresen egy-egy feladatra valakit megnyerni. De látom, 
hogy a ministrálóknak a közössége, felolvasók közössége 
milyen nagy megtartó erő a fiatalok számára. Évtizedek 
alatt tapasztaltam, hogy a ministránsok milyen jó barátok 
lettek és felnőttként is kitartott a barátságuk. Vannak, akik 
közös céget alapítottak. 

Vannak-e erős katolikus közösségek? Egyátalán: hogyan 
építhetünk közösségeket? 
A mai világ nagyon elvilágiasodott, de ahogy mondtam 
szeretettel minden megoldható. Olyan nagy közösségek, 
mint amik valamikor voltak, nagy katolikus egyletek 
már nincsenek. A társadalom szerkezetének megfelelően 
igyekszünk kisebb közösségeket kialakítani, akár a 
plébániákon. Pl. ilyenek a katekézis, a ministránsoknak, 
felolvasóknak szervezett közösségek, cserkészet, nyári 
táborok. Más struktúrában kell a mai világban az Egyháznak 
is helytállnia. Próbálkozások mindig vannak. Az biztos, 
hogy a fiatalok is vágynak a közösségre, de valahogy 
elidegenedett a társadalom. Mindenki elvonul magába: 
ez az én házam, váram. Nem nagyon tartják egymással a 
kapcsolatot az emberek. És ez is az Egyház feladata, hogy 
pl. közösségeket szervezzen. Ilyen volt a báli szezonban 
Sárváron a Katolikus Bál, ahol hasonló gondolkodású 
emberek szórakoztak együtt. Meg lehet találni a módját, 
hogy egy nagy közösségbe szervezzük azokat akik Krisztus 
útján járnak. Ilyen tervem pl. családi nap szervezése. 
Vagy éppen a gyerekek szüleivel való találkozás. Mert 
minden a legkisebb közösségből a családból indul ki. És 
az a legfontosabb, hogy a család legyen egészséges, hogy 
a család legyen olyan otthon ahol az ifjú, a gyerek jól érzi 
magát.

Ha egyetlen mondattal buzdítaná a fiatalokat, mi lenne az?  
Egyedül Krisztusnak érdemes élni. Ő az út, az igazság, az 
élet. Az ő útján járni, az ő életének a jó példáját követni, 
ennek van értelme. És hogy az ember ne a saját gondolatait 
tartsa érvényesnek, hanem tudja az  életét rábízni Istenre. A 
mai fiatalok az Egyházban megtalálhatják a helyüket. Aki  
a Katolikus Egyházban nem találja a helyét, az sehol sem 
fogja. Olyan sokrétű, annyi féle lelki irányzat működik az 
Egyházban, mindenki oda tartozhat ahová akar. Ha itt nem 
találja meg a valaki a lelke nyugalmát, akkor máshol sem 
fogja. Mi szerető közösség akarunk lenni, a magunk hibái, 
gyengeségei ellenére. Szeretettel hívunk mindenkit magunk 
közé, aki egy szép, tartalmas életre vágyik. 

Mindszenty Köznevelési Ösztöndíj
Pályázati kiírás az általános iskolában és a 
középiskolában tanuló diákok számára

Sok a meglepetés, sok az izgalom. Ha csak ketten 
vagyunk, házastársak – mert mondjuk, a gyerekek 
már alszanak – már akkor is rengeteg kellemes 
vagy kellemetlen meglepetést okozhat, hogy a 
másiknak milyen éppen a kedve. Elvileg csak 
„mi magunk” vagyunk, mégis van sok tényező, 
ami akár tőlünk függetlenül befolyásolja az 
esténket. Például aznapi munkahelyi események, 
hányszor szakítottak félbe vacsora közben, hogy 
az időjárásról már ne is beszéljünk.
Ha ott vannak a gyerekek is, a meglepetések, 
avagy bizonytalanságok lehetősége a végtelenbe 
tart. Mindenki hozza a maga személyiségét, ami 
ráadásul idővel változik, reméljük, jó irányba 
fejlődik; hozza a temperamentumát, ami egyik 
pillanatban ölelni, másikban üvölteni képes; hozza 
a hangulatát, ami a mi gyerekeinknél egy hurrikán 
gyorsaságával és kiszámíthatatlanságával változik. 
Leesik a bicikliről. Sír vagy nevet? Rászól az egyik 
a másikra. Jó néven veszi, vagy kidugja a nyelvét? 
Rászólok, mert csámcsog. Abbahagyja vagy még 
jobban csinálja? Esetleg megsértődik? Garantált, 
hogy az eredmény mindig más. Megunhatatlan, 
nagy társasjáték ez három dimenzióban – vagy 
inkább négyben.
Miért is jó ez nekünk? Ebben a folyamatos lutriban 
mi mindannyian csiszolódunk, egymáshoz 
idomolunk, gazdagodunk. Csak ne lennénk 
sokszor fáradtak meghallani egymást… Amikor 
gyerekeinket csitítjuk, vigasztaljuk, öleljük, 
nekünk is megnyílik egy világ, beengednek 
minket az ő birodalmukba, ahol nem olyan 
logikus minden, de annál színesebb. Ahol az 
asztal letörlésével, a zoknik összepárosításával 
senki sem foglalkozik, de van benne sárkány 
és hancúr. Bízunk benne, hogy egyszer majd ők 
is észreveszik a konyhapadló közepén heverő 
kifordítatlan pulcsi létjogosulatlanságát, és abban 
is, hogy a mi okos életünkben is megmaradnak 
a tündérek és a hős „fejbe kólintók”, akiket ők 
hoztak el nekünk.  
A kiszámíthatatlanság ezen kívül ébren tart, sőt 
valamikor egyenesen frissítő. Például amikor a 
három éves a kindercsoki fehér belsejét nézegeti 
és megállapítja: Ez a csoki tejes kiömlésű.

A Pék család:
Attila, Krisztina, Viktor, Berci, Ambrus

Pályázat célja
A Szombathelyi Egyházmegye létrehozta a Mindszenty József 
Alapítványt azzal a céllal, hogy segítse a szegény sorsú, de 
tanulni akaró gyermekek, fiatalok tanulmányait. A hátrányos 
helyzetből, a mélyszegénységből való kitörés egyik legfőbb útja 
a tanulás. Mindszenty József bíboros még zalaegerszegi apát 
plébánosi szolgálata alatt minden évben kb. 35 szegény sorsú 
diák taníttatását fizette. Ennek mintájára a Mindszenty József 
Alapítvány meghirdeti a Mindszenty Köznevelési Ösztöndíjat.

Pályázók köre:
Pályázhat az a tanuló, akinek:
•életkora 10-23 év közötti 
•általános iskolában vagy középiskolában nappali rendszerű 
oktatásban tanul
•családjában az egy főre jutó nettó jövedelem 60.000 Ft alatti, a 
családi pótlékot is beleértve
•akinek a tanulmányi átlageredménye a pályázat benyújtását 
megelőző tanévben elérte a 3,5-es átlagot, a magatartás és 
szorgalom értékelését is figyelembe véve 
•a tanuló a Szombathelyi Egyházmegye területén állandó 
lakcímmel rendelkezik
•akinek a tanulmányaihoz (utazás, étkezési díj, tankönyvek stb.) 
szükséges anyagiak nem állnak a rendelkezésére

Pályázat részletei
Az Alapítvány kuratóriuma évente két alkalommal értékeli 
a pályázatokat és ítéli oda legfeljebb 10 hónapra (szeptember 
– június) az ösztöndíjat. A kuratórium tagjai: 1. zalaegerszegi 
plébános, 2. egyházmegyei cigánypasztorációs referens, 3. EKIF 
igazgató.
Az ösztöndíj fordítható tankönyvekre, a tanuláshoz szükséges más 
eszközökre, útiköltségre, étkezési díjra, otthoni rezsiköltségre, stb.
A megpályázható ösztöndíj támogatás összege 5.000-20.000 Ft/
fő/ hónap (10 hónap), a kuratórium kizárólagos döntése szerint.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása havonta banki 
átutalással vagy helyi kapcsolattartón keresztül, hivatalos átadás-
átvételi bizonylat ellenében történik.
A programban a Szombathelyi Egyházmegye területén állandó 
lakcímmel rendelkező tanulók támogathatók.

Pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtásának nincs időbeli megkötése.

Pályázni a Szombathelyi Egyházmegye honlapján található 
Mindszenty József Alapítvány menüpont alatt letölthető pályázati 
űrlap kitöltésével lehet.
A kitöltött pályázati űrlapot a mindszentyosztondij@martinus.hu 
címre kell elküldeni elektronikusan pdf formátumban, vagy papír 
alapon, postai úton az egyházmegye címére: 
Szombathelyi Egyházmegye „Mindszenty Köznevelési Ösztöndíj”
H-9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Pf. 41. 

További részletek: www.martinus.hu

A Szeretet nyelvén szólni – Fiatalok az Egyházban

Miként lehet a fiatalokat megszólítani, az Egyházhoz vonzani és ott megtartani? Erről, és a közösség erejéről 
beszélgetett Kálmán Gábor, a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákja Wimmer Roland 

atyával, a Szent László Katolikus Általános Iskola iskolalelkészével. 

Szeretek családban élni, mert…

Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó – Szombathely 
2019. április 12.

8.30 – Napindító ima és tájékoztató a Székesegyház-
ban

9.00-12.00 – Csoportfoglalkozások, körforgásban, 4 
helyszínen: Qr-kódos játék, dicsőítő ének, beszélgetés 
és kvíz.

12.00-14.00 – Ebéd
 
14.00 – Szentmise a Székesegyházban. A szentmisét 
bemutatja és a szentbeszédet mondja: dr. Székely 
János megyéspüspök

További információ: ifiiroda.vm@martinus.hu
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A Szentatya áprilisi
imaszándéka

Imádkozzunk a háborús 
övezetekben dolgozó 

orvosokért és munkatársaikért, 
akik életüket kockáztatják 
azért, hogy mások életét 

megmentsék.

A szombathelyi püspök – a hozzátartozók nevében is – az örök életbe vetett hittel tudatja, hogy

Németh Károly
nyugalmazott esperes-plébános, tiszteletbeli kanonok

életének 85., áldozópapi szolgálatának 61. évében, 2019. március 21-én, türelemmel viselve 
hosszan tartó betegségét, a betegek kenetével megerősítve, a Szombathelyi Püspökvárban 
csendesen elhunyt. Szeretett paptestvérünkért az engesztelő gyászmisét 2019. március 28-án, 
csütörtökön 11 órakor mutatjuk be a tótszentmártoni templomban. Végakaratnak megfelelően 
holttestét közvetlenül a gyászmise után a helyi temetőben helyezzük örök nyugalomra. 

„Mindenkire gondolok, mindenkiért imádkozom odaát is. Kérem, hogy sokat imádkozzanak 
értem is, és az Úr oltáránál engesztelő áldozattal emlékezzenek meg lelkemről. Lélekben 
mindannyiukat magamhoz ölelem, papokat, környezetemet, híveimet mind-mind, 
megkülönböztetés nélkül. Szeretteim a viszontlátásra!” 

(Részlet a lelki végrendeletéből)

Adj Uram örök nyugodalmat neki!
Requiem aeternam dona ei Domine!

Tóth István szobrászművész halálának
85. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt 

Szombathelyen a Berzsenyi Dániel 
Könyvtárban.

A tárlat 2019. április 13-áig látogatható.

Jézus feltámadása záloga a mi 
boldog feltámadásunknak. „Ha vele 
szenvedünk – mondotta Szent Pál –, 
vele együtt meg is dicsőülünk.” A mi 
életünkben újra valósággá válik Jézus 

élete. Hiszen van elég ereje, hogy 
feltámasszon minket a halálból az, 

aki önmagát fel tudta kelteni a sírból. 
Bizalom Benne!

Boldog Brenner János


