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A Szombathelyi Egyházmegye havilapja
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Rövid megbeszélésre érkezett Szombathelyre Mohos Gá-
bor esztergom-budapesti segédpüspök munkatársaival, 
hogy tájékoztatást adjon az előkészületekről. Az egyik leg-
fontosabb dolog, amit hangsúlyozott, hogy minél többen 
vegyenek részt a kongresszus eseményein. Amikor Fran-
ciaországban elindult a program, annak is az volt a célja, 
hogy a katolikusok megjelenjenek a társadalom előtt. Ez 
nem változott azóta sem. Nem mindegy mennyien leszünk, 
hangsúlyozta Mohos Gábor, hozzátéve: hagyjuk magunkat 
bevonni az ünnepségbe. Már az előkészületi időszak is 
nagy ajándék a Magyar Egyház számára, hiszen pl. sokkal 
tudatosabbá vált az Oltáriszentség tisztelete közösségeink-
ben. Fontos cél, hogy ez a nekibuzdulás ne korlátozódjon 
csak a kongresszus idejére, hanem a lendület tovább tart-
son. Hiszen a cél lelki életünk megújítása. 

A gyakorlati tudnivalókkal kapcsolatban Mohos Gábor 
felhívta a figyelmet az idén november 26-28. között meg-
rendezésre kerülő Teológiai Konferenciára, amelyre várják 
mindazokat, akik az Oltáriszentség tiszteletével kapcso-
latban gyakorlati tanácsokat szeretnének kapni. A jövő 
évi, közvetlenül a kongresszus előtt megrendezésre kerülő 
Teológiai Konferencián már sokkal elmélyültebb előadások 
várják a résztvevőket, itt a Nemzetközi Teológiai Bizottság 
tagjai lesznek az előadók. Mohos Gábor hangsúlyozta: 
aki szeretne a Kongresszus főbb programjain részt venni, 
annak egy internetes felületen keresztül regisztrálnia kell 
magát egyénileg vagy csoportosan.

Ez utóbbi lehet plébániánként is. (Azt mi tesszük hozzá, 
hogy szervezés szempontjából, illetve a helyi közösségek 
építésének szempontjából is jobb és célszerűbb lenne, ha 
minél többen a plébániák által indított csoportokhoz csat-
lakoznának.) Több helyszínre – az internetes regisztrációt 
követően - csak díjfizetés ellenében lehet belépni.  Ezek 
a 2020. szeptember 10-12. között megrendezésre kerülő 
Teológiai Szimpózium Esztergomban és a Hungexpo te-
rületén zajló kongresszusi programok. Akik regisztrálnak, 
azok ingyenesen használhatják adott napon a budapesti 
tömegközlekedést, és kapnak egy tál meleg ételt is. Szintén 
regisztrációhoz kötött, de díjmentes a részvétel a Puskás 
Ferenc Stadionban a nyitó szentmisére, ahol elsőáldozásra 
is sor kerül; a Forráspont Ifjúsági Estre; valamint a Kossuth 
téren és a Hősök terén rendezett szentmisékre. Mohos 
Gábor kiemelte: a magyarországi résztvevőknek a kong-
resszus idején indítanak az ország különböző pontjairól 
Budapestre és vissza kedvezményesen igénybe vehető, de 
regisztrációhoz kötött különvonatokat és külön buszokat. 
Aki ezekkel szeretne utazni, igényét a regisztrációs rend-
szerben jelezheti. 

Elhangzott az is, hogy a tervek szerint a Hungexpo terüle-
tén zajló programsorozat részeként az érseki tartományok 
egyházmegyéi egy-egy napon sajátosan is megjelennének. 
Így a Szombathelyi Egyházmegye is lehetőséget kap a be-
mutatkozásra. 

Akik szeretnének közvetlenül is értesülni az előkészületek-
ről, a tervekről, azoknak érdemes feliratkozni a Kongresz-
szusi hírlevélre. 

Mohos Gábor elmondta: a kongresszus ideje alatt, a Szent 
István Bazilika előtti téren és a környező utcákban 10 na-
pon át vásárt tartanak. Szakrális tárgyakat, könyveket ve-
hetnek az érdeklődők, de a hungarikumokkal is megismer-
kedhetnek az emberek és a püspökségeknek is biztosítanak 
egy-egy standot.

Megjelenni a társadaloM előtt –
Mohos gábor püspök tartott tájékoztatót a nek előkészületeiről

2019. október 8-10. között a Szombathelyi 
Egyházmegyével, értékeinkkel, hagyomá-
nyainkkal, a jövő lehetőségeivel ismerke-
dett Michael August Blume SVD érsek, 
apostoli nuncius, a Szentszék magyaror-
szági nagykövete. Felkereste Boldog Bren-
ner János, Boldog Batthyány-Strattmann 
László, Mindszenty József és Szent Márton 
tiszteletének emlékhelyeit, ellátogatott 
a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 
központjába, és bepillantást kapott a roma 
kultúra kincseibe. 

egyházMegyénkbe látogatott 
Michael august bluMe sVd
apostoli nuncius

Kevesebb, mint egy év van hátra az 52. Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus kezdetéig. 
Javában tart a regisztráció az egyhetes ese-
ményre, formálódnak a végleges programok, 
zajlanak a tárgyalások a vasúti és autóbusz 
társaságokkal, hiszen több tízezer embert vár-
nak a különböző programokra. Új információk 
a NEK-ről. 

Ismerkedés a Batthyány emlékekkel Körmenden A rábakethelyi templomban

Előadás a Premontrei Gimnáziumban Látogatás Csehimindszenten

Ünnepi szentmise Zalaegerszegen Az Egyházmegyei Karitász munkatársai között

A szombathelyi Szent Márton-templomban
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tanúságtétel - keresztség és teMploM

a Missziós kereszt

A Missziós kereszt még a 2007-es 
budapesti Városmisszió alkalmából 
készült. Az Esztergomi Bazilika 
északi kereszthajójában elhelyezett, 
mintegy 3 méter magas, bronzborítá-
sokkal díszített tölgyfa kereszt Ozs-
vári Csaba ötvösművész (1963-2009) 
alkotása. Növényi ornamentikája a 
magyar honfoglalás kori ötvösség 
motívumait idézi.

Az egyedi ötvösmunkával díszített 
feszület egyben különleges erek-
lyetartó is: közepén, ezüst tokban 
láthatjuk a Szent Kereszt ereklyét, 
körülötte a levelek fordulataiban 
pedig magyar, illetve magyar vonat-
kozású boldogok és szentek ereklyéi 
kerültek elhelyezésre.

2017 novemberében a Vatikánba 
“zarándokolt” Missziós keresztet 
egyébként Ferenc pápa személyesen 
áldotta meg az Erdő Péter bíboros, 
esztergomi érsek vezette magyar 
delegáció társaságában. 

A QR-kódban: Egy tölgyfa kereszt 
kulisszatitkai - kisfilm a Missziós ke-
resztről

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 1938 – Emlékek a múltból egyházmegyénkben 

1938-ban Budapesten rendezték a 34. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszust. A május 25-29. között megtartott 
eseményen egyházmegyénkből is sokan vettek részt. La-
punkban megpróbálunk minél több emléket bemutatni, 
amelyeket e jeles eseményhez kapcsolódva az egyházme-
gye templomaiban, plébániáin, vagy családoknál őriznek.

Lapunk novemberi számában az 1938-as Eucharisztikus 
Kongresszus Emlékkönyvét ajánljuk olvasóink figyelmébe. 
A Serédi Jusztínián bíboros, hercegprímás ajánlásával 
ellátott könyv a budapesti kongresszus előkészületeinek, a 
szervezésnek, és persze az 1938 májusának utolsó hetében 
történtek írásos és képes összefoglalója. Számtalan fénykép 
idézi fel a jeles eseményt, portéfotókon viszontláthatjuk 
a kongresszusra érkezett egyházi és világi méltóságokat, 
újraolvashatjuk az elhangzott beszédeket és a beszá-
molóknak köszönhetően mi is átélhetjük a kongresszus 
történéseit. 

Bíztatjuk lapunk olvasóit, 
ha tudnak templomuk-
ban olyan kegytárgyról, 
falfestményről, vagy 
családjukban emlékek-
ről, amelyek az 1938-as 
Eucharisztikus Világ-
kongresszushoz kötőd-
nek, jelezzék szerkesz-
tőségünk számára, hogy 
lapunkban is bemutassuk 
őket. A jelzéseket a követ-
kező e-mail címre várjuk:
sajto@martinus.hu
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Mi ennek a különleges kezdeményezésnek a célja?
Gyerekekkel foglalkozom, közel kétezer gyermekünk van 
most is a dévai Szent Ferenc Alapítványnál. Az ő szüleik-
nek, rokonaiknak, sőt – úgy látom – sokszor még a kol-
légáimnak is felnőtt keresztény létükre elég gyér a tudá-
suk azzal kapcsolatban, hogy mit tanít az Egyház. Ezért 
gondoltam úgy, hogy katekézist tartok felnőttek számára: 
kicsit ismételjük át mindazt, amit talán tanultunk is annak 
idején az iskolában, vagy lehet, hogy soha nem is tanul-
tunk, de mindenképpen jó lenne, hogy tudjunk. Ne csak 
deklaráljuk azt, hogy keresztények vagyunk, hanem tárgyi 
tudásunk is legyen: mi az, amit egy keresztény ember 
hisz, mit nem hisz, mi az, amit Isten kér, mi az, amit nem 
kér. Azt látom, hogy sokszor azok, akik visszautasítják a 
kereszténységet és Istent, egy olyan istenképet tagadnak 
meg, amit soha nem vallanék én magam sem. Tévedésben 
vannak vagy féligazságokat tudnak.
Sajnos, például ha a YouTube-ot az ember bekapcsolja és 
beírja, hogy felnőtt fejjel megkeresztelkedne, elsőáldozó 
lenne vagy bérmálkozó lenne, nagyon kevés olyan tan-
anyagot talál, ami bővebben foglalkozik ezzel. Ezért gon-
doltunk arra, hogy negyven héten keresztül hetente három 
percet fölteszünk. Nem egy nagy dolog ez, de az útkeresés 
időszakában lévőknek nagyon hasznos lenne, segíthetné 
a kedves testvéreinket, hogy ne csak védjük a keresztény-
séget, hanem ismerjük is, és átjárjon minket a keresztény 
tanítás.
Egy mondás szerint a keresztények sokszor olyanok, mint 
a folyómederben a kövek, kívülről vizesek, látszik, hogy 
nedvesek, de ha eltöröd, belül tiszta szárazak. Nem járja át 
őket a keresztény tanítás. Azt szeretném, hogy a mélyebb 
pórusainkba is jussanak el a keresztény alapigazságok.
Erdő Péter bíboros úr is kérte, hogy a 2020-as budapesti 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előtti évet a misz-
szió évének tekintsük. Szeretnénk önmagunkat evangeli-
zálni és ehhez az evangéliumhoz közelebb vezetni.

Milyen tematikája lesz a sorozatnak?
A teológián úgy tanítottak, hogy négy nagy része van a ke-
resztény életünknek. Mindenekelőtt, hogy mit hiszünk: ezt 
a Hiszekegyben valljuk meg ma is. Ezt tíz témára osztot-
tam, lehetett volna többre is, kevesebbre is, de úgy gondol-
tam, Jézus is negyven napig volt a pusztában, jöjjön ki a 
negyven hét. Tíz hiszekegyes téma lesz, s ebben az is benne 
lesz, hogy mit nem hiszünk, mert rengeteg babona meg 
butaság is elterjedt. A teológián nyilván éveket tanulnak 
a kispapok, a mi videóink csak gondolatébresztők, de úgy 
gondolom, kell a világiaknak is egy ilyenfajta képzés.
A következő tíz alkalom arról fog szólni, hogy Isten, mint 
minden igazi atya, szeretné jó úton vezetni az ő gyermeke-
it. Ez pedig a parancsok útja. Boldog akarsz lenni? Tiszteld 
apádat és anyádat! Boldog akarsz lenni? Ne lopj! Boldog 
akarsz lenni? Mondj mindig igazat! Tíz héten keresztül a 
tízparancsolattal próbálnánk baráti viszonyt kialakítani.
Azután Isten hogy segít rajtunk? Ő Mennyei Atya, a 
gyermekek kezét megfogja, a hónuk alá nyúl, és támogatja 
őket, méghozzá a szentségek útján. Hét szentség van, de tíz 
hétre osztottuk szét ezt a harmadik alrészt is, amivel az is 
lenne a cél, hogy egy felnőtt, aki leszakadt vagy elmaradt, 
elsodródott az Egyháztól, pótolni is tudja akár az elsőáldo-
zást, akár a bérmálkozást, vagy a házasságát rendezze.
A negyedik tíz héten az Istennel való személyes élő kapcso-
lat, az imádság témája áll a középpontban. Ennek kereté-
ben szólunk a liturgiáról, a szentmiséről, a Szentírásról, kü-
lönféle imamódokról, arról, hogy találkozhatunk az Úrral, 
hogy hallhatjuk meg Isten szavát, hogy folytathatunk vele 
párbeszédet, szó lesz a keresztény misztikáról is.
Bizonyára lesznek olyan paptársaim, akik úgy gondolják, 
lehetett volna jobban is csinálni, na de szabad a pálya min-
denkinek, bárki nekilendülhet. Ez a négyszer tíz hét bizto-
san nem elégséges, de arra biztosan elég, hogy elindítson 
bennünk egy folyamatot, és utána már mindenki magában 
is, megkeresve a helyi plébánost vagy valaki mást, elindul-
hat a teljesebb keresztény élet felé.

Akarom: fontos ne legyek magamnak.

A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

Reményik Sándor

ne csak Védjük,
isMerjük is a 

kereszténységet!

Elindult Böjte Csaba
videósorozata

Keresztény Tanösvény címmel 
negyvenrészes videósorozatot in-
dított a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra való készület jegyé-
ben Böjte Csaba ferences szerzetes. 
A videók megtekinthetők egyház-
megyénk weboldalán is.  

Akarom
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Éppen egy éve, Szent Márton ünnepi hetének 
volt jeles eseménye Sághy Marianne Szent 
Márton Krisztus katonája című könyvének 
bemutatója a Szent Márton-templomban. A 
könyv a Szülőföld Kiadó gondozásában jelent 
meg, rendkívül ízléses kivitelben. Az író a 
Princetoni Egyetemen doktorált, és a késő an-
tik szentkultusz és szentéletrajz kialakulásával 
foglalkozott. Az ELTE oktatója, valamint a Ma-
gyar Patrisztikai Társaság és Magyar Hagiog-
rafiai Társaság tagja, az utóbbinak elnöke volt.

Volt… 

Mert könyvének megjelenése előtt, 2018. szep-
tember 21-én elragadta a könyörtelen halál. 
Jóllehet fő kutatási területe a késő antik kor 
szentkultusza volt, mégis munkásságában és 
szívében Szent Márton püspöknek különleges 
hely jutott. Ha valaki a Szent Márton Krisztus 
katonája végén megnézi a bibliográfiát, elámul 
annak a hatalmas és soknyelvű irodalom lát-
tán, amit Sághy Marianne áttanulmányozott, 
hogy egy hiteles képet adjon Mártonról, a re-
metéről, a püspökről, a szentről. 

Mérnöki pontossággal tárta fel Szent Márton életét a reánk 
maradt korabeli dokumentumok alapján. Ezek szinte ki-
vétel nélkül mind Sulpicius Severus nevéhez fűződnek a 
magasan képzett jogászhoz, aki Márton személyében mu-
tatta be a vértanúk kora utáni keresztény eszményképet, 
összegyűjtve mindent, ami akkor, még a szent éltében róla 
tudható volt. Hónapokat töltött Mártonnal Marmoutiers-i 
remeteségében, amiről többek között ezt írta: „Márton … 
nem hagyott egy üres órát sem, amelyet Isten szolgála-
tával ki ne töltött volna… Soha nem múlt el olyan óra, se 
olyan perc, amelyet ne szentelt volna az imádságnak… 
mint, ahogyan a kovácsoknak az a szokásuk, hogy mun-
ka közben az üllővasra pihenésképpen is ráütnek, úgy 
Márton még akkor is imádkozott, amikor látszólag mást 
csinált”. (VM 27)

Amikor elolvastam Sághy Marianne könyvét, és azóta is, 
újraolvasva egyre inkább meggyőződtem róla, hogy ez, 
az általam ismert Mártonról szóló írások között az egyet-
len magyar nyelvű könyv, amely hitelesen szól róla. Igen 
nagy szükség volt erre, mert Mártonra sok mindent „rára-
kott” az utókor olyannyira, hogy már alig fedezhető fel az 
igazi Márton. 

Ő fogalmazza meg először, hogy Sulpicius Severus Már-
ton élete című művében miért nem szerepel egyetlen 
időpont sem. Mert „nem külső évszámokhoz akarja kötni 
az eseményeket, hanem időtlenné, sőt az időn kívülivé 
teszi őket. A belső időt akarja érzékeltetni, azt a folyama-
tot, ahogyan a lélek egyre közelebb kerül az Istenhez… 
hogyan valósítja meg egy ember Krisztus követését a 4. 
század körülményei között.”(VM 42.o.) 

„Márton él
és szüntelenül Munkálkodik
nyája üdVösségén.”

sághy marIanne márton könyVéről

Hihetetlen mélységben világítja meg és elem-
zi Sulpicius Severus Márton élete c. művét. 
Az utókor, talán a sok képi és szobor ábrázo-
lás okán, szinte csak a köpenyét megfelező 
Mártont ismeri, akit érett férfikorban lévő 
római katonaként lát, pedig a köpenyfelezés 
a 16-18 éves Márton tette volt. Életrajzában 
ehhez kapcsolódó karitatív cselekedet egyet-
len egyszer sem fordul elő. 

Sághy Marianne könyve világossá teszi, 
hogy Szent Márton az Istenben és az Istenből 
élő, akár így is mondhatjuk, az Isten miszté-
riumában „otthonosan” mozgó szent. Azért 
volt képes felismerni és legyőzni a gonoszt, 
feltámasztani a halottat, gyógyítani a beteget, 
megtéríteni a bűnösöket, mert folyamatosan 
az Istenben élt. „A kereszténység lényege, 
hogy a szent nem fűben, fában, dologban 
van, hanem az élő Istenben”(124.o.).

De arra is kitér, hogy Mártont nem szerették 
püspöktársai, idézve Sulpicus Severust, mi-
szerint Márton „gyakorta siratta azok vétkét, 
akik rágalmazták, és akik viperaharapásra 
emlékeztető mérgező nyelvvel és szavakkal 
bántották őt, aki magányban és visszahúzód-
va élt” (VM 27). Sághy Marianne ezt így ér-
telmezi: „mert a világi püspökök (Márton ui. 
szerzetespüspök volt) nem képesek olyan lel-
ki magaslatokba emelkedni, mint ő”. Sághy 
Marianne egy érdekes tényre is felhívja a 
figyelmet, jelesül arra, hogy Márton halála 
miért nem szerepel az életrajzában. Ebben 
két okot lát, egyrészt mert a Márton életrajz 
írásakor a püspök még életben volt, másrészt 
a szent halálának leírása ellentétes Severus 
koncepciójával. Ui. „a halál a sátán műve, az 
életrajz pedig a sátán fölött diadalmaskodó 
Mártont mutatja be. … A főhős halálának 
áthelyezése a levelekbe kitűnő dramaturgiai 
megoldás: a Vita Martini azt üzeni, Márton 
él és szüntelenül munkálkodik nyája üdvös-
ségén”. 

Horváth József

Kovách Zoltánné, Edittel a kórházi beteglátogató szolgálatról be-
szélgetünk. Edit Budapestről költözött férjével Vas Megyébe, majd 
Szombathelyre. Nyugdíjazása előtt programkészítő volt, számviteli 
területen dolgozott.

Hogyan szereztél tudomást arról, hogy van beteglátogató szolgálat a 
kórházban? 
2008 tavaszán a kórházban betegként voltam, s akkor a folyosón meg-
láttam a kórházlelkész atyát. Sietett, és én sietve utána szaladtam. Ad-
dig részt vettem a rákbetegek klubjában, annak szervezésében, de ez 
bizonyos értelemben nem volt nekem való.

Ott a kórházban, akkor mintha egy instrukciót kaptam volna a lelkem-
ben, hogy indulj! Megkérdeztem Árpád atyát, hogy van-e itt lehetőség 
a kórházban betegeket látogatni.

Ő azt mondta, természetesen van.  Ettől kezdve járok, először Árpád 
atyával, aztán egy régi beteglátogató hölggyel együtt az Onkológiai, 
illetve az Ápolási Osztályra. Lassan kialakult, hogy hol is van nagy 
szükség éppen beteglátogatóra. Árpád atya elvitt a Rehabilitációs Osz-
tályra, és bemutatott az orvosoknak, a nővéreknek. 

Milyen érzésekkel indultál a beteglátogató szolgálatra? 
Félelemérzésem volt, de nagyon nagy öröm is. Belső boldogság töltött 
el. Talán ez az öröm, amely ma is bennem van, segít át azokon a nehéz 
helyzeteken, amely a beteglátogatás során adódik. Volt olyan időszak, 
hogy hetente háromszor jártam három különböző osztályra betegláto-
gatóként. 

Mit tartasz legfontosabbnak a kórházi beteglátogatásban? 
Legelőször is, az alázatot. A beteg, ha akar, szól hozzánk, beszél ve-
lünk. Ha van egy kis csend, szünet, akkor feltesszük a mi kérdésein-
ket. Pl. szeretne–e gyónni, áldozni, tudják-e látogatni? Van-e valamire 
szüksége? 

Ebből az alázatosságból következik, hogy elfogadja a beteget úgy, 
ahogy van: örömével-bánatával. És érezze a beteg, hogy ott van veled 
az Úr Jézus.  Úgy gondolom, a betegek hamar megérzik, hogy én mi-
lyen beállítottságú vagyok. Vagyis, hogy keresztény. 

Milyen tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy beteglátogató legyen? 
Legyen rendezett a személy külsőleg, belsőleg. Pszichológiailag 
egészséges.  Legyen kedves, csendes. Semmiképpen ne próbáljon a 
betegnek ”kiselőadást” tartani. Sokkal fontosabb a meghallgatás. Azt 
gondolom, a Bibliából származó idézet nagyon sokat kifejez: „ Szavad 
legyen igen-igen, nem-nem.” Nem muszáj nekünk mindig mindent 
megfejteni a beteg életével kapcsolatban.  Fontos az, hogy legyen egy 
meghatározott nap, amikor a beteglátogató megy. A betegek számíta-
nak rá.

Érezze a beteg, hogy ott van veled az Úr Jézus
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Mindszenty József bíboros életét bemutató sorozatunk hetedik részében 
hercegprímási kinevezéséről és munkásságáról olvashatnak írást.

XII. Piusz pápa 1945. szeptember 15-én nevezte ki Esztergom érsekévé 
Mindszenty Józsefet, aki így az ország legfőbb papja, hercegprímása lett. 
Egy romokban heverő ország lelki, erkölcsi és anyagi talpra állításában 
kellett segédkeznie, amit ő maximálisan meg is tett. Szervezte külföldről a 
különféle segélyszállítmányokat, koordinálta azok kiosztását, hogy minél 
előbb eljuthassanak a legszegényebbekhez. 

Figyelmeztette azonban az itthoni magyarságot: „Nem elég a külföldi se-
gítség, meg kell feszíteni erőnket, és akinek két köntöse van, adja egyiket 
annak, akinek semmije sincs, akinek van egy karéj kenyere, felét adja oda 
a nincstelennek.” Példát minderre saját maga adott, hiszen a lehető legegy-
szerűbb körülmények között élt, folytatva korábbi aszketikus életét.  

1946. február 21-én kreálta bíborossá a pápa 31 társával együtt, miután a fe-
jére helyezte a bíbor kalapot ezt mondta neki: „A 32 közül te leszel az első, 
akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot!” 

Mindszenty bíboros látva az ország nyomorúságos helyzetét és a kommu-
nisták erőszakkal történő előre nyomulást, igyekezett az embereket lelkiek-
ben megerősíteni és felkészíteni a közelgő ateista rémuralomra, ezért sür-
gette az elmélyült lelkiéletet, elindította az ima és engesztelés mozgalmat, 
meghirdette a Boldogasszony Évet, amelynek keretében több millió hívővel 
találkozott országszerte, akiket bátorított, hogy az Istenbe vetett hittel igye-
kezzenek elviselni az elkövetkezendő időszak nehézségeit.

Amikor 1947/48-ban a kommunista párt leszámolt politikai ellenfeleivel, el-
határozta, hogy elveszi a katolikus egyház maradék függetlenségét, amely-
hez hozzátartozott a hitvalló bíboros eltávolítása, amivel ő maga is tisztában 
volt. „Ami az én szerény személyemet illeti, nem tekintem magamat egyéb-
nek, mint a nemzet és népem szolgálattevőjének. Ezt a szolgálatot teljesíteni 
akarom, akármilyen árat követeljen is.” – nyilatkozta a hercegprímás. 

 

déri péter - Mindszenty józsef élete

alapkőletétel a Mindszenty-iskolában

90 évvel ezelőtt alapították Zalaegerszegen Mindszenty Jó-
zsef közbenjárására a Notre Dame Női Kanonok és Tanító-
rend zárdáját és iskoláját. Az apátplébános 1928-ban hívta 
Zalaegerszegre az apácákat, s egy év múlva felszentelték az 
épületet. 70 nővér, közel húsz éven át tanított itt az 1948-as 
államosításig. Az iskolát 1993-ban kapták vissza, amely ma 
Mindszenty nevét viseli – emlékezett beszédében Françoi-
se Debeaupte CND rendfőnök, aki hozzátette: a 90 évvel 
ezelőtti letelepedésük után 1993 az újrakezdés éve volt Za-
laegerszegen. A beruházást azért tartotta fontosnak, mert a 
sport nem más, mint „az élet iskolája, a fizikai erőfeszítés a 
szellemi teljesítményt is javítja”. 
Kézilabdapálya méretű, lelátóval kiegészülő tornacsarnok 
és 16 pástos vívóterem épül.
Balaicz Zoltán polgármester beszédében kiemelte:  3.3 mil-
liárd forintból valósul meg a fejlesztés, és várhatóan 2020 
végén már használatba is vehetik a diákok és sportolók a 
létesítményt.

Az ünnepség zárásaként Székely János szombathelyi me-
gyéspüspök és Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek 
jelenlétében Michael August Blume SVD, magyarországi 
apostoli nuncius áldotta meg az alapkövet, majd helyezte 
el az időkapszulát.
Az ünnepség az iskola jelenlegi tornacsarnokában szentmi-
sével folytatódott.

Úton az ég felé…

Kedves Olvasó! November hónapban különösen az égre 
figyelünk, a megdicsőült egyházat szemléljük. Novem-
ber 1-én, Mindenszentek ünnepén, a földön valaha élt, 
most már megdicsőült lelkek, szentek közbenjárását 
kérjük. November 13-án, a Magyar szentek és boldogok 
ünnepén pedig azon magyar honban élt testvéreink be-
teljesült életét ünnepeljük, akiknek nincs külön ünnep-
napjuk. 

Ők valamennyien olyan emberek voltak, mint te meg 
én: voltak anyagi és lelki nehézségeik, örömeik és ku-
darcaik, gyengeségeik és erősségeik, bukásaik és talpra 
állásaik, könnyű napjaik és nehéz napjaik. Nem pusztán 
a saját erejükből múlták felül önmagukat és nyerték el 
életük végén az égi koszorút. Szent Pál apostollal sok-
szor megtapasztalhatták: „amikor gyenge vagyok, akkor 
vagyok erős”. A sötétségben, a gyengeségben, az ösz-
szetörtségben a menedékük, reményük, erős bástyájuk 
az Isten volt. Tudták jól, hogy ők törékenyek, de a Min-
denható Isten mellettük áll. Bizalmukat Őbelé vetették: 
Őhozzá fordultak nehézségeikben; az Ő bocsánatát kér-
ték, ha vétkeztek; Hozzá imádkoztak szeretteik, testvé-
reik életéért; az Ő szent testével és vérével táplálkoztak, 
az Ő tanítását hallgatták és élték meg.

Szentté lenni nem kevesek kiváltsága, hanem mind-
nyájunk számára lehetőség, feladat, küldetés. Ha az 
életszentség útján akarunk járni, lehet, hogy sokan majd 
mosolyognak, nem értenek meg, furcsán néznek ránk. 
Azonban ha igazán boldogok akarunk lenni és máso-
kat is boldoggá akarunk tenni, akkor egy út van csak; 
egy szűk és keskeny út Jézus Krisztus nyomában, az 
életszentség útja. Ideje felhagyni a sántikálással, a této-
vázással, a középszerűséggel; az egy kicsit ide is, oda is 
való kacsintgatással! Tekintsünk föl, mély elhatározással 
induljunk meg az ég felé; az égi hivatás, az örök élet ju-
talmáért! Legyünk magyar hazánk földjén tiszták, hősök 
és szentek!

Óra Krisztián

Római levél

2019. október 13-án Székely János megyéspüspök megál-
dotta a zalaboldogfai templom felújított belső terét.

Zalaboldogfa közel 400 lelkes település néhány km-re 
Zalaegerszegtől. Ékessége a településnek a Kisboldogasz-
szony titulusú templom, amely az elmúlt években, évti-
zedekben elég rossz állapotba került. A felújítása széles 
összefogásnak és támogatásoknak köszönhetően megkez-
dődött. Az elmúlt időszakban sor került a templombelső 
felújítására, a nyílászárók cseréjére, a lábazat szigetelésére, 
a torony felújítására és a tető cseréjére. A templom külső 
megújítása további források bevonásával lehetséges. A 
templom különlegessége, hogy itt készült az első freskók 
egyike Brenner Jánosról, az ötvenes évek mártír papjáról. 
Az ő ereklyéjét helyezte el az új oltárba a megyéspüspök.

teMploMfelújítás 
egyházMegyénkben
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a Szombathelyi Egyházmegye havilapjaM

2020. szeptember 13-20. között Magyarország, Budapest ad otthont a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. A kong-
resszus alapvető célja, hogy elmélyítse és tudatosítsa a katolikus hívekben, hogy az egyház életének forrása és csúcsa az 
Eucharisztia.
Szeretnénk családjainkkal együtt készülni erre az ünnepre, és együtt közeledni az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztushoz. 
Ezért hívjuk családjainkat, hogy töltsük meg imával a hátralévő előkészületi időt!

2019 adventjétől 2020 szeptemberéig a Szombathelyi Egyházmegye családjait közös készületre, imádságra hívjuk.

2019. december 1-től 2020. szeptember 20-ig 42 hét áll rendelkezésünkre. Ezeket a heteket osszuk fel egymás között 
családonként!

„Testileg távol, de lélekben közel” (1Kor 5,3) - Különböző helyszíneken és különböző időben, de az Úrban összekapcsolódva 
imádkozunk az Oltáriszentség előtt.
Tartsatok Ti is velünk! 

Mit kell tennetek, ha családotokkal csatlakozni szeretnétek?
• Keressétek fel egyházmegyénk honlapját: www.martinus.hu.
• Keressétek az eseményhez kapcsolódó bejegyzést az ott található linkeket és űrlapokat, és válasszátok ki, melyik hetet 

szeretnétek vállalni!
• A rátok eső héten keressetek legalább egy fél órát, amikor családotok közösen imádkozik az Oltáriszentség előtt. Nem 

szükséges, hogy szervezett szentségimádás keretében tegyétek, bárhova betérhettek, ahol jelen van az Úr.
• Imádkozzatok az Oltáriszentség előtt a www.martinus.hu/csalad oldalról letölthető elmélkedési anyagok segítségével, 

vagy saját szavaitokkal-gondolataitokkal! 

Kapcsolódjunk össze az imában!
Hisszük, hogy értékes és maradandó gyümölcsei lesznek közös imádságunknak.

A Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága

„IMÁDKOZZUK ÁT AZ ÉVET!”
IMAlÁnc EgyhÁZMEgyÉnKÉrT

A nEK KÉsZülET jEgyÉbEn

A Katolikus Karitász Caritas Hungarica-díjjal ismeri el azon önkéntesek mun-
káját, akik hosszú évek óta áldozatosan szolgálják rászoruló, magányos, beteg 
embertársainkat. Idén 39 önkéntes részesült az elismerésben, melyet október 
5-én vehettek át. A díjátadó ünnepség kezdetén Spányi Antal székesfehérvári 
megyéspüspök, a Katolikus Karitász elnöke koncelebrált hálaadó szentmisét 
mutatott be a Magyar Szentek templomában. 

A Szombathely Egyházmegyei Karitász is felterjesztette kitüntetésre három 
önkéntes munkatársát. A kőszegi Jézus Szíve Plébániáról Rábai Ferencet, Papp 
Ferencnét a Celldömölk-Alsósági Plébániai Karitász vezetőjét, és Deme Judit-
hot a Celldömölki Plébánia Karitász vezetőjét. 

A kitüntetetteket elkísérték plébánosaik is: Harangozó Vilmos kőszegi plébá-
nos valamint Németh Zoltán celldömölki plébános.


