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Együtt a Kongresszuson
Dr. Székely János megyéspüspök körirata az Eucharisztikus Kongresszuson való részvételről

Kedves Testvérek!
Idén nagy ünnepre készül egyházunk: a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra. Ahhoz hasonló ünnep
ez, mint amikor Jézus bevonult
Jeruzsálembe. Az emberek ujjongva
köszöntötték, a gyerekek pálmaágakat
lengettek, sokan a ruhájukat terítették
eléje. Tudták, megsejtették, hogy a
megígért Messiás érkezik, és szívük
egész szeretetével, lelkesedésével
fogadták Őt. Mi is hasonló örömmel
szeretnénk ünnepelni Krisztust, aki
ma is jelen van közöttünk az Eucharisztiában. Szeretnénk köszönteni Őt
Budapest utcáin, templomainkban
és városaink terein. Szeretnénk, ha
néhány napra a Krisztusba vetett hit
elfoglalhatná fővárosunk utcáit, ha a
Föld újra hódolna Teremtője előtt.
Az Eucharisztikus Kongresszus jelmondata: „Minden forrásom belőled
fakad.” (Zsolt 87,7) Krisztus Szent
Teste és Vére, az Eucharisztia mindennapjaink éltető forrása. Ám az
Eucharisztia forrása egész nyugati
kultúránknak is. A kereszténység,
a krisztusi élet és gondolkodásmód
termékenyítette meg valaha a nyugati kultúrát. Ebből született meg a
személy méltóságának felismerése,
ami az egész nyugati gondolkodás, a
jogrendszerünk, a társadalmi berendezkedésünk alapköve. A személy
méltóságának végső alapja az, hogy az
ember nemcsak egy rendkívül sikeres
élőlény a sok élőlény között, hanem
minden egyes ember a Teremtő Isten
képmása, végtelenül fontos az Ő számára, végtelenül értékes a szemében.
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A keresztények hozták létre a világ
első ingyenes, mindenki számára
nyitott kórházait, és az első ingyenes
iskolákat is. A keresztény gondolkodásmód indította el azt a hatalmas
tudományos és technikai fejlődést,
amelynek haszonélvezői vagyunk. A
kereszténység termékenyítette meg
Európa művészetét, kultúráját, társadalmait.
A Kultúránk addig él, amíg kapcsolatban marad azzal a Forrással,
amely létrehozta, amely táplálta. Ha
elhagyjuk ezt az éltető Forrást, akkor
az európai kultúra igen hamar össze
fog omlani. Az Eucharisztikus Kongresszus ezt üzeni a világnak, és üzeni
magyar népünknek is: „Meríts újra az
éltető Forrásból! Találj vissza a Teremtődhöz! Találj vissza ahhoz a gyönyörű rendhez és harmóniához, amelyet
Ő a világba beleültetett!” Ahogyan
Izajás próféta írta: „Ha nem hisztek,
nem maradhattok meg!” (Iz 7,9)
Kedves Testvérek! Krisztus benneteket
is vár erre az ünnepre! Várja családjaitokat, gyermekeiteket! Talán soha
többé nem adatik meg nekik, hogy
százezer emberrel együtt énekeljenek, imádkozzanak, ünnepelhessék
a köztünk jelenlévő Krisztust. Talán
pontosan ez az élmény fogja megerősíteni a hitüket, átsegíteni őket az életük
egy-egy nehezebb szakaszán! Azt
szeretném, ha az egyházmegyénkben
élő minden hívő katolikus ember a
Kongresszus hetében (szept. 13-tól 20ig) legalább egy napon részt venne az
ünnepi eseményeken. A Kongresszus
nagyon alaposan meg van szervezve.
Aki jelentkezik a Kongresszusra (azaz:
regisztrál), annak az ingyenes utazását
a Kongresszus szervezői megoldják.
A vidékről Budapestre érkező vonatok
a helyszínekhez közeli pályaudvarokon teszik le a zarándokokat, így
kb. fél óra sétával odaérünk majd a
különböző helyszínekre. Az autóbuszok szintén ingyenesen viszik fel
majd nap mint nap a zarándokokat. A
napi regisztrációs díj - 2500 Ft/nap fejében mindenki zarándokcsomagot,
ebédet, és közlekedési jegyet is kap
majd. A regisztrációt a plébániákon,
vagy a Kongresszus Vas- ill. Zala

megyei főszervezői segítségével lehet
megtenni. (nek@martinus.hu)
„Gyáva népnek nincs hazája!” - írta
Sajó Sándor. Ha nem tudjuk legalább néha megmutatni, ünnepelni a
hitünket, akkor ne csodálkozzunk
azon, hogy nemzetünk életének tereit
mások és mással fogják betölteni, nem
a kereszténységgel, nem hiteles értékekkel. Krisztus vár benneteket erre a
találkozásra, és erre kötelez a nagyobb
közösség, a hazánk és még tágabban
az egész emberi család iránt érzett
felelősségünk is.
Mindszenty bíboros egyik legmeghatározóbb gyermekkori élménye egy
vasvári búcsú volt. A közel százezres
tömegben ő az Édesanyja mellett állt,
az Édesanya keze a vállán nyugodott. Az akkor 10 éves Pehm József
ámulattal nézte az éneklő, imádkozó
sokaságot, és azután megrendülten
látta, hogy Édesanyja arcán folynak
a könnyek. Ezeket a könnyeket nem
csak az élet terhei, szenvedései csalták
elő, hanem a megrendültség és öröm
könnyei is voltak. Mindszenty bíboros
életének kitörölhetetlen élménye volt
ez a búcsú, az édesanyja megrendültségének átélése, az imádkozó és éneklő sokaság hitének megtapasztalása.
Induljunk mi is hasonló lelkesedéssel,
nyitott szívvel a hitünk nagy ünnepére! Ahogyan 1938-ban hívő emberek
százezrei töltötték meg a főváros
utcáit és tereit, legyen ez ugyanígy
2020-ban is!
Egy afrikai keresztény a vasárnapi
Szentmise után mindig hosszasan
ott maradt a templomban térdelve a
tabernákulum előtt. Egyszer az atya
megkérdezte tőle: „Mit csinálsz itt
ilyen sokáig?” Az ember kicsit gondolkodott, azután csak ennyit mondott:
„Odatartom a lelkemet a Napba!”
Ezért megyünk fel a Kongresszus
napjaiban, hogy odatartsuk lelkünket
a Napba, hogy beengedjük az életünkbe, családjainkba, nemzetünk életébe
Krisztus fényét.
Kedves Testvérek! Addig van jövőnk, amíg meríteni tudunk az Éltető
Forrásból. Minden forrásunk Őbelőle
fakad!

Jelentkezz az Eucharisztikus Kongresszusra!
Hazánk rendezi az igen sokszínű,
minden korosztály lelki és kulturális
igényeit kielégítő programsorozatot, a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszust (NEK), amely az egyik
legfontosabb katolikus esemény lesz
2020-ban a világon.
Az eucharisztikus kongresszus nem
a szó legszorosabb értelmében vett
kongresszus, sokkal inkább egy nagyszabású nemzetközi rendezvénysorozat, amelynek során a kenyér és a bor
színe alatt jelen lévő Jézus Krisztust
ünnepeljük.
A résztvevők a rendezvény honlapján
keresztül regisztrálhatnak a többségében ingyenes eseményekre. Az ingyenes regisztráció amiatt fontos, hogy a
névre szóló helyekhez biztosan hozzájussanak a jelentkezők.
Ajánlott, hogy az érdeklődők minél
hamarabb létrehozzák saját fiókjukat
a NEK online regisztrációs felületén.
Ez nem jár semmilyen elköteleződéssel, ingyenes, és lehetővé teszi, hogy
minden lényeges információról időben
értesülhessenek. Fiókot nyitni egyénileg és csoportosan lehetséges, világi és
klerikus személyeknek egyaránt.
Azért is tanácsos mielőbb regisztrálni
az online felületen, mert az érdeklődők a regisztrációs rendszeren keresztül tájékozódhatnak az utazási lehetőségekről (például a 90 százalékos
MÁV-kedvezményről), a szállás- és
étkezésfoglalás, illetve -igénylés lehetőségéről.

A plébániai, közösségi, iskolai csoportok számára, amelyek 2020. május 31éig jelzik igényüket, hogy különbuszt
vagy különvonaton helybiztosítást
kérnek, a kongresszust szervező NEK
Titkárság a MÁV-val, a GYSEV-vel és
a Volánbusszal kapcsolatba lépve térítésmentesen megszervezi az utazást,
így a költség nem terheli ezeknek a
csoportoknak a tagjait.
A kongresszus programjai közül kiemelkedik:
• a nyitó szentmise, elsőáldozással a
Puskás Ferenc Stadionban
(szeptember 13., vasárnap 15 óra)
• a Forráspont ifjúsági est a Papp
László Sportarénában
(szeptember 18., péntek)
• a magyar szentmise a Kossuth
téren, valamint utána az eucharisztikus gyertyás körmenet a Hősök
teréig
(szeptember 19., szombat 17 óra)
• a záró szentmise a Hősök terén
(szeptember 20., vasárnap 11 óra)
Ezek a programok természetesen ingyenesek, és már megnyílt a lehetőség
a helybiztosításra. A Puskás Ferenc
Stadionban minden résztvevőnek
helyre szóló jegye lesz. A Kossuth
téri, valamint a Hősök terén tartandó
szentmise esetében az ingyenes jegyek
igénylői a szektorok feltöltésénél elsőbbséget élveznek majd, de ezen a
két szentmisén regisztráció nélkül is
van lehetőség a részvételre.

A háromnapos Teológiai Szimpóziumra (szeptember 10–12., Esztergom),
amely megelőzi a kongresszust, valamint a Hungexpón tartott ötnapos
konferenciára (szeptember 14–18.,
Budapest) – vagy, ahogy sokan hívják, az „ötnapos lelkigyakorlatra” – is
megvásárolhatók már a kedvező árú
belépők. Az érdeklődők a NEK honlapján már megtalálhatják a szimpózium és a konferencia programját is,
megismerhetik a világ minden tájáról
érkező vendég előadókat. A sokakat
érintő, általánosan felmerülő kérdésekre a „Gyakran ismételt kérdések”
(GYIK) menüpontban válaszolnak a
szervezők.
A regisztrációs felület használatát a
NEK honlapján hamarosan kisfilmben is részletesen bemutatják. Azok
az érdeklődők, akiknek nincs online
hozzáférésük, e-mail-fiókjuk, a kongresszus honlapjáról letölthető és postai
úton elküldhető jelentkezési lapon is
regisztrálhatnak.
A NEK Titkárság mindenkit kér a
minél előbbi jelentkezésre, mert így a
szervezők munkáját segítik.
A kongresszus szervezéséről és az
önkéntesség lehetőségeiről naprakész
információkhoz juthatnak az érdeklődők, ha az iec2020.hu honlapunkon
feliratkoznak a NEK hírlevelére.
A kongresszus közösségébe virtuálisan is be lehet kapcsolódni a NEK
Facebook- és Instagram-oldalain keresztül.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 1938 – Emlékek a múltból egyházmegyénkben
1938-ban Budapesten rendezték a 34.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A május 25-29. között megtartott eseményen egyházmegyénkből is sokan vettek részt. Lapunkban
megpróbálunk minél több emléket
bemutatni, amelyeket e jeles eseményhez kapcsolódva az egyházmegye templomaiban, plébániáin, vagy
családoknál őriznek.
A szombathelyi Molnár László és családja is őriz egy emléket a 72 évvel ezelőtti hazai rendezésű kongresszusról.

Egy, az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus logóját ábrázoló, zománcozott jelvény (kitűző). A jelvény
hátoldalán a ,,TÖRV.VÉD.” nyomat
látható. Ajándékba kapták Pálfalvi
Ferenc cursillista testvérüktől, aki a
szüleitől örökölte ezt az emléket.
Bíztatjuk lapunk olvasóit, ha tudnak
templomukban olyan tárgyakról, vagy
családjukban emlékekről, amelyek az
1938-as Eucharisztikus Világkongres�szushoz kötődnek, jelezzék szerkesztőségünk számára, hogy lapunkban

is bemutassuk őket. A jelzéseket a
következő e-mail címre várjuk:
sajto@martinus.hu

Amire

szüksége van a

Jóstennek,

egyházunknak és az embereknek

Hamarosan mindenki megismerheti az egyházmegye készülő Pasztorális Tervét, amely több területen szeretne előbbre lépést az egyházmegye és így mindannyiunk életében. De milyen területeken van szükség a változtatásra, milyen
eredményre számítanak a terv kidolgozói, mi a szerepük ebben a híveknek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ
dr. Kürnyek Róbert atyával, pasztorális helynökkel.
A Pasztorális Tervről sokat beszélgettünk az elmúlt időszakban. Emeljük
ki még egyszer, hogy miért fontos
ez a dokumentum az egyházmegye
életében?
Egy egyházmegye pasztorális terve nem csupán egy dokumentum,
amely olyan tanítást tartalmaz, amely
fontos a katolikus hívők számára, hanem egy program, amely mentén az
adott egyházmegyéhez tartozó plébániák és hívő közösségek lelki élete
zajlik. Iránymutatás, amely megmutatja azokat a fő hangsúlyokat, amelyeket az egyházmegye főpásztora
kijelöl, s amelyek lelki téren is nagy
egységet hoznak létre az egyes plébániák, illetve intézmények között.
A pasztorális terv tulajdonképpen
egy lelki terv, amelyben segítséget
kapunk ahhoz, hogy a lelki életben is
egyfelé húzzunk, egységben törekedjünk a megszentelődésre.
Kétféleképpen is nézhetjük a dokumentum megalkotását. Az egyik,
hogy nehéz helyzetben van az egyházmegye, rosszul mennek a dolgok és szükség van a megújulásra.
A másik nézet, hogy megerősítjük
mindazokat a pozitív dolgokat, amiket az elmúlt években, évtizedekben
sikerült megalkotni és felmutatni az
emberek felé.
Aki nem tud időről időre önvizsgálatot tartani, hogy vajon jól teszi-e,
amit tesz, hamar bele fog süllyedni
a megszokások mocsarába. Ennek
az embernek nem lesz miért bármin
is változtatnia. Aki viszont szeretne
boldog lenni, szeretné megvalósítani azt, amit a Jóisten neki feladatul
adott és eközben szeretne másokat is
segíteni, szükségszerűen reflektálni
fog életére és munkájára. Nem gondolom, hogy lelki értelemben rosszul
mennek a dolgok egyházmegyénkben. Sok nagyszerű közösségben sok
elkötelezett ember él és dolgozik itt,
nagyszerű csapatok munkálkodnak
és sok értékes programot is fel tudunk mutatni.

M4|

martinus

A kérdés sokkal inkább az, hogy erre
van-e ma szüksége a Jóistennek, Egyházunknak és az embereknek… Az
lenne a feladatunk, hogy a Szentlélek
indíttatásait felismerjük és megvalósítsuk. A pasztorális tervnek ez a
legfontosabb oka és célja.
Hol tart a dokumentum elkészítésének folyamata?
A pasztorális tanács tagjainak irányításával az egyes részterületek
munkacsoportjai elkészítették saját
területük munkadokumentumait.
Ezekben a munkacsoportokban jelen
voltak azok is, akik az adott területen
elkötelezett, aktív jelenlétükkel már
eddig is komoly részt vállaltak az
egyházmegye lelkületének alakításában. Jelenleg a munkadokumentumok egységbe foglalása történik,
aminek eredményeként hamarosan
megszületik a leendő pasztorális terv
első változata. Ez még nem a végleges dokumentum lesz, hanem az,
amelyet az egyházmegye hívei közül
bárki véleményezhet. Ezen észrevételek figyelembevételével készül majd
el a végleges pasztorális terv, amely
püspök atya jóváhagyása után kerül
publikálásra.
Mely területeken kíván előbbrelépést
elérni az egyházmegye?
Mindenképpen szeretnénk hagyni, hogy ezt a Szentlélek döntse el.
Jelen helyzetben számomra úgy
tűnik, hogy a lelkipásztorok és a
világi hívők sajátos karizmájának
és feladatának megtalálása az, ami
nagyon hangsúlyos, valamint hogy
bátran merjünk építeni azokra a lelki
ajándékokra, amelyeket Isten a világi
hívőkön keresztül ad Egyházának.
Ezért is volt fontos számomra, hogy
a pasztorális tanács munkájában
kezdettől fogva nagy számban vegyenek részt a világi hívők. 29 főből
áll a tanács, ebből 8 a lelkipásztor, 3
szerzetesünk van, valamint 18 világi
hívő. A legfiatalabb közülük 18 éves.
Nagyon jól tudunk együtt dolgozni.

Mindenki a feladatának és az életállapotának megfelelő módon végzi
munkáját. A munka koordinálásában
legnagyobb segítőm Pászner Gábor
és családja, akik segítenek ellensúlyozni az én esetlegesen túlságosan
klerikális gondolkodásomat. Így a
folyamat irányításában is ez a kettős
pólus természetes módon jelen van.
Ezt a gondolatot szeretném erősíteni azáltal is, hogy a pasztorális terv
munkadokumentumát széles körű
véleményezésre fogjuk kiadni a püspöki jóváhagyás előtt. Minden plébániai közösség, lelkipásztor vagy akár
egyes hívő is elküldheti majd észrevételeit. Mi pedig próbáljuk majd
felismerni e szavakon keresztül is a
Szentlélek által adott irányt. Hiszem,
hogy Isten népe rendelkezik azzal a
karizmával, hogy általa a Szentlélek
hitelesen tud megnyilatkozni.
Ön szerint miben kellene változást
elérni: az egyének fejlődésében, vagy
a közösségek erejében?
A kettő párhuzamosan halad egymás
mellett. Egyéni megújulásunk építi
a közösséget. A megújuló közösség
pedig lendületet ad az egyéni megújulásnak. Szeretném, ha a pasztorális terv mindkettőt tudná szolgálni.
Hogyan és mikor ismerhetik meg a
tervet a hívek?
A munkadokumentumot szeretnénk
tavasszal bemutatni, utána pedig
a nyári hónapokat az imádságra,
átgondolásra és véleményezésre
felhasználni. Ekkor várjuk majd az
észrevételeket.
Mikor mutatják be a végleges tervet?
Nagyon szeretném, ha az új tanévet
már az új pasztorális tervvel tudnánk
kezdeni, így az őszi hónapokra várhatjuk a megjelenését.

Ön mivel lenne elégedett 5 év múlva?
Ha sikerülne egy olyan pasztorális
tervet megalkotnunk, amely segítette a plébániai közösségek és a hívők
lelki megújulását és aktivizálását. Ha
minden közösségben egyre többen
lennének, akik hivatásuknak érzik a
Jóisten ügyének képviseletét a világban. Kicsit talán utópisztikusan és
szerénytelenül hangzik, de a munka
jó részét úgyis a Jóisten fogja végezni.
Mi megpróbáljuk odaadni a magunk
szerény képeségeit. Ha ez sikerül, már
boldog leszek.

Dr. Németh Norbert

Római levél

Február a farsang időszaka. A farsang pedig a bálok ideje. A bál
mindig örömteli találkozásokat hoz
régen látott barátokkal, rokonokkal
és ismerősökkel. A találkozásokban
gazdagodunk, többként térhetünk
haza. Ferenc pápa nemrég a reggeli
szentmiséjében arról beszélt, hogy az
öröm mozgásba hoz. Az öröm nélkülözhetetlen velejárója a kereszténységünknek, és mintha ez az örömünk
elfogyna, megkopna.

Az előkészítő munka során sokszor
szóba került az Újraáépítve című
könyv. Miért tartaná fontosnak, hogy
a hívek minél többen elolvassák ezt
a könyvet? Milyen tanulságok, jó
példák szűrhetők le belőle a magunk,
egyházközségeink, közösségeink számára?
Mindenekelőtt talán a könyv látásmódja az, ami a megszokottól eltér.
Ugyanazt az Egyházat, ugyanazt a
hitet láttatja más oldalról. Sokszor
félünk más szempontokat figyelembe
venni, mint a sajátunkat, mert attól
tartunk, hogy ez változtatással járhat
együtt. Azt pedig nem akarjuk, mert a
változtatás erőfeszítést jelent.

Az „eddig jó volt, ezután is jó lesz”
gondolkodásmód azonban akadályt
képez a Szentlélek előtt, aki pontosan
tudja, mi az, amit változatlanul meg
kell őrizni, s mi az, amin kicsit alakítani kellene. A könyv jól segít annak
lemérésében, hogy vajon mi magunk
a szokásokból élünk vagy nyitottak
vagyunk-e arra, amit Isten akar tenni
Egyházával.
Emellett nagyon tetszik benne a liturgikus zenéről szóló rész is, ami bármennyire is szokatlan, egyik központi
kérdése a könyvnek és természetesen
liturgiáinknak is. Már ez is mutatja,
hogy nem mindig a leginkább nyilvánvalóval kell a megújulást kezdeni.

Most, farsang idején megélhetjük a
keresztény életörömöt a táncban, az
ünnepi szórakozásban, és felhasználhatjuk ezeket az alkalmakat az emberi kapcsolatok építéséhez, feltéve,
ha engedjük, hogy az öröm valóban
mozgásba hozhasson minket. De mi
az örömünk oka, forrása?

Isten nem valami kis vizitre jött a
földre. A valódi megtestesülés igazi
szolidaritás, hiszen önmagán mutatja be, hogyan kell viselkedni, hogy
kell ünnepelni, meddig kell az életet
ajándékozni. Isten emberré lett, és
tanít minket, hogyan váljunk igazi
emberekké.

„Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta értünk, hogy
aki Benne hisz, el ne vesszen, hanem
örökké éljen” (Jn 3,16).

Idő kell ahhoz, hogy partnerekké
fejlődjünk, titokzatos testben az Istennek társai legyünk, a szeretetben
munkatársak, az ő megjelenítései, az
ő folytatásai, áldó kezek, dobogó szívek szép gondolata legyünk a világban. Hát ezt akarta, ezért jött közénk,
nem pusztán látogatóba, hanem
egyszer s mindenkorra folytatódni az
Egyházban, mibennünk.

Az öröm igazi forrása az, hogy „vendég” jött a világba. Nem valamit,
hanem valakit kaptunk. Az egész
kereszténység Jézus Krisztus személyéhez megy vissza, és személyes viszonyokban él tovább. János apostol
egy élet elmélkedését önti bele evangéliumának prológusába, amikor azt
mondja, hogy Isten, a tulajdonos jött
közénk, az Alkotó tért vissza a káprázatosan szép alkotásába, hogy életét
megossza velünk, és ez adja a kereszténységnek a Krisztushoz tartozás
elvehetetlen örömét.

Minket az tart össze, hogy Isten szerettei vagyunk.
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Mondd,

te mit választanál?

A Szombathelyi Egyházmegye általános-és középfokú oktatási intézmények működtetését venné át Szentgotthárdon
és környékén. Az ügyben az előkészítések, az egyeztetések megkezdődtek, megtörténtek. De hátra van még a döntés,
ami változást hozhat a város köznevelésében. De miért merült fel, hogy az egyházmegye itt is megjelenne mint intézményfenntartó, miben nyújt többet
egy egyházi iskola a gotthárdiaknak?
Erről beszélgettünk Bodorkós Imre
plébánossal.
Akik nem ismerik a sajátságos szentgotthárdi iskolahelyzetet, azoknak
mondjuk el, hogy itt több település
intézményei alkotnak egy iskolát.
Milyen ezeknek az iskoláknak a jövőképe most?
A szentgotthárdi köznevelési intézmények jelenleg egy nagy egységben
működnek. Egy 1-4. osztályig működő általános iskola, egy 5-8. osztályig
működő általános iskola, valamint
egy gimnázium is működik, ahol
a 9-12. osztályig működő gimnáziumi képzés mellett további 4 felső
tagozatos általános iskolai osztály is
működik, akiket a köznyelv „kisgimnazistáknak” nevez. Emellett tagiskolaként egy külön telephellyel Magyarlak-Csörötnek általános iskolásai
is ennek az intézmények a tanulói.
A Szentgotthárdi járásban nincs is
több állami fenntartású intézmény, a
többi környékbeli iskola az Országos
Szlovén Önkormányzat fenntartásában működik. Egyházmegyénk csak
nyolcosztályos általános iskola fenntartására gondolt elsősorban, főként a
helyi önkormányzat ajánlotta a gimnázium átvételének megfontolását.
Azzal, hogy több az intézmény ebben
a rendszerben, ráadásul több településen működnek, ez óhatatlanul is
ellentéteket szül az egyes települések
és intézmények céljai, lehetőségei
között. Ami aztán tovább gyűrűzik a
szülőkre és persze a diákokra. Hiszen
ami jó a kis falvak intézményeinek
és persze a településeknek, azzal
nem biztos, hogy a szentgotthárdiak is egyetértenek. Ezzel gondolom
tisztában voltak, hiszen azért feszültségeket kelthet egy fenntartóváltás
lehetősége.
Igen, minden változás egyfajta félelemmel tölti el az embert. Szakmai
vezetők, az oktatás területén tevékenykedő állami tisztviselők szerint
is - különféle törvényi előírásokra
való tekintetttel - ezen a mostani
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Egyházi
helyzeten változtatni kell. A megyéspüspök úr egy plusz lehetőséget kínált fel, hogy az állami és a nemzetiségi fenntartók mellett harmadikként
egyházi fenntartó is működtessen
iskolát e járásban. Ezáltal még több
lehetősége lenne az itt élőknek, hétköznapiasan fogalmazva „szélesebb
kínálat” tárulna fel családjaink előtt.
Teljesen magától értetődő, hogy nem
mindenki ért egyet az egyházi szerepvállalással, de eddigi tapasztalataim szerint a legtöbb esetben a negatív
vélemények mögött téves elképzelések állnak, erre alapozzák többen
elutasító véleményüket. Olyan érvet,
hogy nem látja megfelelő színvonalúnak az oktatást egy egyházi iskolában, vagy pl. nem megfelelő technikai- és tárgyi feltételekkel működik
majd az új fenntartóval az iskola:
ilyet kritikákat nem hallottam. Csak
egy példa: többek elutasítása olyan
véleményen alapul, hogy naponta
több mise lesz az iskolában, és ha
nem megy vasárnap misére a család,
akkor ez elmarasztalást von maga
után… Talán így itt is látható, hogy
nem valós tényen alapuló a negatív
hozzáállás.
Az egyházmegye esetleges szerepvállalásával kapcsolatban sokaknak a
vallás megjelenése, a kötelező hittan,
szentmisére járás az egyik legfőbb
aggályuk. Nyilván ettől az egyházmegye viszont mint az evangélium
hirdetője, nem tekinthet el. Akik
emiatt ódzkodnak az egyházmegye
szerepvállalásától, Őket mivel bátorítják?

iskola a határon?

Nekem alapelvem, hogy hitünket
nem fenyegetéssel, nem kényszerítő
eszközöket alkalmazva kell megélni
és képviselni a mindennapokban,
hanem példamutatással, tanúságtétellel. Egyházunk legfontosabb feladata Isten dicsőségének szolgálata.
A megélt hitünk örömét, személyes
istenkapcsolatunk szépségét kell
hitelesen, modern formában, vonzó
módon képviselni. Amennyiben fontosnak tartok valamit, szeretném, ha
azok is részesülnének ebben, akikért
felelősséggel tartozok, akik közel
állnak hozzám, akiket nagyra becsülök. Egyházunk ezt a többletet akarja
belevinni a közoktatás és köznevelés
területén vállalt feladataiba.
Kényszertől senki ne tartson. Meghívunk mindenkit arra, hogy együtt
fedezzük fel a hit, az emberi lét, az
istenkapcsolat szépségét. Milyen jó
lesz meghallani reményeim szerint:
„ha tudtam volna, hogy erről van
szó…örülök, hogy valami többletet is
megtapasztaltam a vasárnapi szentmisén, közös családi imában, egy
tudatos értékrend választásában…”.
A heti hittanórák, a vasárnapi szentmise, a különféle iskolai programok
értéktöbbletének valójában az idejáró
gyermekek, családjaik, az itt hivatásukat gyakorló pedagógusok lesznek
az igazi megajándékozottjai. Akit
fontosnak tartok, azt megajándékozom…erről is szól szerepvállalásunk.

A szülők és pedagógusok első tájékoztatójára tavaly decemberben sor került. Azóta elindult az egyházmegye
online felületén is a tájékoztatás. Hol
tart most a folyamat és mikor szavaznak ebben a kérdésben?
A törvényi előírások szerint február
utolsó munkanapjáig (idén ez 29-e) lehet benyújtani igényt arra vonatkozólag, hogy egy jogi személy intézményfenntartói szerepet vállal. Ezt követi a
szülői és a pedagógusi véleménynyilvánítás. Megfelelő törvényi lépések
után, e véleményekre hagyatkozva, az
állami oktatási hatóságok hoznak döntést. Reményeink szerint a miniszteri
döntés a kora tavasz folyamán kinyilvánításra kerül. Amennyiben lehetővé
válik az egyházi intézményalapítás,
minden erőnkkel azon leszünk, hogy
tetteink és helytállásunk Istennek,
Egyháznak és Hazának szolgáljon.

Kisgimnazista leányunk révén érintettek vagyunk a városi iskolák jövőjét
illetően. Támogatnánk az egyházi iskola létrehozását,mert ezzel egy plusz
lehetőséget kapna a város és az iskolák.
Biztosabb lábakon állna a gimnázium,még színvonalasabb lehetne a tanítás
az általános iskolákban is a további jól képzett pedagógusok érkezésével,és
új lehetőségek adódhatnának az oktatásban, nevelésben. Úgy gondoljuk az
egyházi iskola elsősorban hitre, tisztességre és erkölcsösségre nevel.
Nagy lehetőség kisvárosunknak.
Szabó Gábor – Szigethy Beáta

Vélemyényem szerint sokak számára közismert, hogy egy
egyházi iskolában sokkal több lehetőségük van a gyerekeknek
ismereteik bővítésére, és több alkalommal ad az iskola valami
plusz dolgot a gyerekeknek, mint egy állami fenntartású.
A legtöbb azonban, amit egy ilyen iskola ad, az a szellemiség,
a hit és a nyugodt légkör. Tévhit, hogy azért, mert katolikus
iskola lesz, akkor más felekezetű gyerekeket ez hátrányosan
érint. Mi támogatjuk egy egyházi iskola létrejöttét, különösen, ha erre igény mutatkozik a szülők körében.
Soós János - Soósné Vigh Klaudia
Jómagam is a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium öregdiákjai
közé tartozom, jelenleg a ELTE SEK tanárszakos hallgatója vagyok. Volt
gimnáziumomban eddigi életem egyik legszebb 4 évét tölthettem. Nagy
örömmel fogadtam, mikor tudomásomra jutott, hogy egyházi fenntartású
iskolává alakítanák át az intézményt. Az utóbbi közel egy évben úgy veszem észre, hogy Istennek hála, szemmel láthatóan megnövekedett nálunk a
templomba járó gyermekek száma. Vidékünkön mindig is szorosan kapcsolódott a családi élethez a gyermekek vallásos nevelése. A szentmisére való
járás mellett nagyon fontos lenne, ha a gyermekek egy jó légkörű, korszerűen felszerelt katolikus iskolába járhatnának. Nagy örömömre szolgálna, ha
Isten segedelmével mindez megvalósulna és bízom benne, hogy a szülők jó
döntést fognak ez ügyben hozni.
Lang Márk
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A Szentlélek

hívása nélkül nem indulok el a kórházba

Interjú Virág Lászlónéval

a kórházi beteglátogatói szolgálatról

Virág Lászlóné Betti gondolatait olvashatjuk a kórházi
beteglátogatásról. Betti a kórházban dolgozott több mint
30 évet. Ebből 18 évig onkológiai osztály asszisztenseként. Felnőtt gyermekei vannak és unokája.
Kitől hallottál a kórházi beteglátogatás lehetőségéről?
Körülbelül egy évvel ezelőtt Salamon Gyuláné Márta szólt
nekem, hogy a Püspökség kórházi beteglátogatókat fog
képezni. Igaz, hogy a karitászosok is végzik ezt a szolgálatot, de szükség van új segítőkre. Ezt a megszólítást úgy
értelmeztem, mint Istentől jövő elhívást. Megragadott a
szolgálat gondolata.
Milyen képzéseken vettek részt az új szombathelyi beteglátogatók?
Tavaly szeptemberben részt vettünk egy képzésen, amelyre Budapestről jöttek előadók. Olyan segítők voltak, akik
Budapesten a különböző kórházakban a beteglátogatást
szervezik, és maguk is aktívan részt vesznek ebben. Ezen
kívül orvos előadók, illetve olyan személyek tartottak előadást, akik már évek óta itt Szombathelyen részt vesznek a
beteglátogató szolgálatban. A képzési napon Megyéspüspök úr is tartott előadást.
Ezután jött a gyakorlati képzés. A már beteglátogatást
végzők közül többen mentorként segítettek minket. A nyár
folyamán mindenkinek részt kellett venni a kórházban
valamelyik osztályon a mentorral együtt a beteglátogatás
folyamatában. A képzés rövid „vizsgával” zárult. Írásban
és szóban.
Úgy tudom, hogy Te már a beteglátogatókkal együtt a
közös imádságokon régebb óta részt veszel.
Igen, ezek az imádságos alkalmak nagyon fontosak számomra. Azóta is bejárok a kórházba a mentorommal. Azt
érzem, hogy mennem kell, és Jézus szeretetét kell vinnem a
betegekhez.
Az Onkológiai Osztályra szoktunk menni. Én szinte „haza
mentem” az osztályra, mert ott dolgoztam nyugdíjazásom
előtt. Itt most nem szakmai kérdésekkel foglalkozom, hanem a beteg emberek személyével, és ez nekem hatalmas
ajándék.
Miért tartod fontosnak a kórházi beteglátogatók tevékenységét?
Nagyon nagy a hiány tapasztalatom szerint. Nagyon vágynak a betegek arra, hogy valaki leüljön az ágyuk mellé, aki
meghallgatja őket. Az egészségügyi személyzet, - mint én
is átéltem – nagyon sok feladata mellett kevéssé tud a betegek személyes nehézségeivel foglalkozni. A beteglátogatók
a beteg emberek bizalmát élvezik, akik sokszor szívesen
beszélnek magukról. A beteglátogatók dolga pedig az,
hogy szeretettel hallgassák őket.
Vannak olyan betegek, akik messziről jönnek, nem tudják
őket látogatni. Nagy szükség van ilyenkor a kórházi beteglátogatók szolgálatára.
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Dr. Császár Tamás főorvos vehette át A test és a lélek orvosa díjat
Dr. Császár Tamás, a Zala Megyei
Kórház Geriátria, Krónikus Belgyógyászat és Rehabilitációs Osztályának osztályvezető főorvosa kapta
idén A test és a lélek orvosa - Boldog
Batthyány László-díjat. Körmenden
került sor az ünnepségre.
Boldog Batthyány-Strattmann László
orvosként és emberként is példa.
Több ezer beteget gyógyított meg,
a rászorulókat pedig támogatta is.
Mindehhez a hitből merített erőt.
Ezért nevezték el róla a Szombathelyi

Egyházmegye által 2018-ban alapított
egészségügyi díjat.
Batthyány László halálának napja –
január 22-e - az orvosok és egészségügyi dolgozók találkozója is egyben
a Szombathelyi Egyházmegyében.
A test és a lélek orvosa – Boldog
Batthyány László-díjat harmadik
alkalommal Császár Tamás, a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház osztályvezető főorvosa vehette át sok
évtizedes kiemelkedő szakmai munkássága és hitvalló keresztény élete
elismeréseként.

Déri Péter - Mindszenty József
Hogyan zajlik a beszélgetés az Onkológiai Osztály betegeivel?
Nagyon keveset beszélek valójában. Bemutatkozom ki
vagyok, honnan jöttem. Megkérdezem, kér-e valaki segítséget? Papot? Imádságot? És aki a betegszobában szeretne
beszélgetni, vagy van valamilyen kérése sokszor csak egy
tekintettel jelzi. Aztán magától kezdődik a kommunikáció.
Illetve ők beszélnek, én pedig hallgatom.
Hogyan segít a hited ebben a szolgálatban?
Hit nélkül nem menne. A Szentlelket hívom, enélkül nem
indulok el a kórházba.
Ahogy hiszek Istenben, ugyanúgy hiszek abban, hogy nem
vagyok egyedül. Ahogy a köpenyünkön is ez van írva:
„Nem vagy egyedül!” Úgy gondolom, hogy az Úr az, aki
megszólítja a beteget. A betegek érzik azt, hogy Isten küld
hozzájuk. Sokszor látom, hogy felragyog az arcuk. Előfordul, hogy mielőtt kijövök a kórteremből közösen imádkozunk, a Miatyánk imádságot leggyakrabban.
99% -ban örülnek a betegek. Még azok is akik, nem gyakorolják vallásukat. Én pedig imádkozom értük rendszeresen.

Kórházlelkészek elérhetőségei
2019. szeptemberével megkezdte működését a Szombathelyi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának
koordinációs irodája.
A munkatársak várják azok jelentkezését akik hívást
éreznek arra, hogy idős és beteg embertársainkat
kórházakban, idős otthonokban látogassák. Számukra
képzés is indul majd. Érdeklődők megkeresését szeretettel várja Frikk József. (jozsef.frikk@gmail.com)
Kórházlelkészek elérhetőségei:
Szombathely - Molnár Árpád: (+36 30 619 5474)
Zalaegerszeg - Nyisztor Krisztián: (+36 30 222 9234)

Mindszenty József bíboros életét
bemutató sorozatunkban a háború
utáni időszak kihívásairól olvashatnak írást. (I. rész)
Mindszenty atya mindig kiállt az
üldözöttek és kitaszítottak mellett.
Közösségtudata és segítőkész beállítottsága nem ismert kibúvókat. Hittanár korában megvédte a gúnyolódásnak kitett cigánygyerekeket, a zsidók
elhurcolása ellen a zsidó rabbival
való közös sétákkal tüntetett, de a
rászorulókat is védelmezte az ország
főpapjaként.
Esztergomi kinevezése után egyszerre kérte a Szövetséges Ellenőrző
Bizottság tagjait a Püspöki Kar nevében, hogy az Európa különböző
tagállamaiban visszatartott több
százezer magyar hadifoglyot engedjék szabadon és szállítsák őket haza,
övéik körébe.
Papjait pedig arra buzdította, hogy
külön lelkipásztori gondoskodásban
részesítsék a hadifoglyokat és az internáltakat, és vigasztalják, bátorítsák
ezeknek az embereknek a családtagjait. 1945 karácsonyán személyesen
látogatta meg a dél-budai és a csepeli
internáló táborokat.
„Ha engedélyt kaptam, igyekeztem minél
több elítélttel találkozni. Celláról cellára
mentem. Minden rab elsírta magát és
leborulva kérte áldásomat, még a más
vallásúak is.”

élete

A Bíboros már korábban is látogatta
a fogolytáborokat és a későbbiek
folyamán is ezt tette. Amikor ideje engedte, akkor elment ezekbe a
táborokba és ott feljegyezte, hogy
mennyien vannak a táborban, milyen
embertelen körülmények között élnek, hogy mit keresnek ott az idősek,
betegek és a gyerekek, vagy éppen a
várandós anyák.
Ő ezekről hosszú 8-10-12 oldalas
levelekben számolt be az akkori belügyminiszternek, Kádár Jánosnak,
hogy hogyan engedhet meg ilyen
szörnyűségeket. A belügyminiszter
mindig megkapta ezeket a leveleket,
el is olvasta, de választ sohasem
adott.
Leveleiben számos ember számára
amnesztiát kért, de sohasem kapott
meghallgatást, mindezek ellenére ő
sohasem adta fel, aminek az lett a
következménye, hogy Mindszenty
atyát kitiltották ezekből az internáló
táborokból, mondván, hogy ezeket a
jelentéseket nemcsak nekik küldheti
el, hanem külföldre is, ahol lejáratja
őket és az erőszakkal kiépülő rendszerüket.
A hercegprímás nagyon jól látta,
hogy mi folyik az országban, hiszen a
szovjet nyomás miatt a kommunista
célokat kiszolgáló kormányzat 1945től tudatos és tervszerű küzdelmet
indított a vallás szabad gyakorlása,
az Egyház tekintélye és közéleti jelenléte ellen.

A hercegprímás

A katolikus egyesületeket 1946-ra felszámolták. A feloszlatás színpadi kellékét a Teréz körúti gyilkosság adta,
ahol két szovjet katona összeszólalkozott és az egyik megölte a másikat.
Ezt a gyilkosságot egy „Mária kongreganista egyenruhában megtalált
fiatalember” nyakába varrták.
És ami a legszörnyűbb és még inkább
növeli a hazugságot, hogy a Mária
kongregációnak sohasem volt külön
egyenruhája. Világosan látszódott
ebből is, hogy mindent elkövetnek az
Egyház felszámolása és meggyengítése érdekében.
2020. február | 9
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Itt ugyanis volt egy erdő, ahol 3-4
szovjet harckocsi rejtőzködött. És
nekünk nem voltak megfelelő felszereléseink a páncélosok kilövésére. A 37
mm-es páncéltörő erre nem volt alkalmas. Csak azután sikerült ezt a szovjet
pontot felszámolni, amikor kaptunk
egy 50 mm-es páncéltörőt. Pár hét
pihenő után a szovjetek átkeltek a
Don-folyón és kettévágták a zászlóaljunkat. Nem tudtuk tartani az állásainkat, így aztán Gyevica községhez
vonultunk vissza, ott voltunk ősszel.
Több kísérlet is történt ez idő alatt
a szovjetek visszaszorítására, a Don
kanyarban pl. Sztorozsevoje visszafoglalására, de nem sikerült. Harckocsik
nélkül nem ment. A végén aztán kiadták a parancsot, hogy mindenki ahol
van, ott ássa be magát, mert ott lesz a
téli szállás.

„Ma már szépnek látszik,
mint egy kirándulás”
Idén emlékeztünk meg a II. magyar hadsereg doni katasztrófájának
77. évfordulójáról. Januárban országszerte kegyeleti megemlékezéseket tartottak, amelyeken nem csak az áldozatokra emlékeztek, hanem
tisztelegtek a túlélők előtt is, akiknek sikerült a csaknem lehetetlen
küldetés: visszatértek a földi pokolból. Szimedli Józseffel, aki idén
tölti be 100. életévét, a szombathelyi kegyeleti megemlékezés után
beszélgettünk a Martineumban.
Talapatka községben születtem 1920.
március 16-án. Ez ma Szentgotthárd
része. Az 1930-as évektől Talapatka és
Rábakisfalud egyesülésével Máriaújfalunak hívják. 7-en voltunk testvérek.
Apám megjárta az I. világháborút, ő
ott volt katona. 1923-ban halt meg,
aztán anyám egyedül nevelt minket.
Én a középiskolámat a szentgotthárdi
Állami Gimnáziumban végeztem. Az
érettségi után kértem a felvételemet
a hadsereghez és 19 évesen, korengedéllyel vonultam be a körmendi
távbeszélő szakaszhoz.
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Akkor Ön katona akart lenni? Mások talán igyekeztek elkerülni a
katonaságot?
Igen, engem érdekelt. Mások 21 évesen mentek katonának, én viszont 19
évesen. Körmenden voltam újonc, egy
évig. Majd Szombathelyen tartalékos
tiszti iskolába jártam, szintén egy
évig. Ennek elvégzésekor már zászlós
voltam. A hadsereggel, a körmendi
zászlóalj tagjaként részt vettem az
1940-es erdélyi és az 1941-es délvidéki
bevonulásban. Erdélyben Bánffyhunyadig vonultam az egységemmel,
Délvidéken pedig Muraszombatig.
1941 karácsonyán leszereltem.

Mikor került ki a keleti frontra?
1942 februárjában kaptam újra behívót. Nemsokára a zászlóalj a II.
magyar hadsereg részeként kivonult
a keleti frontra. Én, mint tartalékos
zászlós, távbeszélő szakaszparancsnok
vettem részt a katonai szolgálatban.
Ez mint jelentett, mi volt a feladata?
Kurszknál rakodtunk ki, majd onnan
gyalogmenetben vonultunk a németek felváltására. A feladatom az
volt, hogy összeköttetést tartsunk a
zászlóalj parancsnoka és a századparancsnokok között. Volt rádiónk és
vezetékes drót összeköttetésünk is.
Volt, hogy saját magunk építettünk
vonalat, de sok helyen az elhagyott
szovjet telefonvezetékeket használtuk.
A nyári offenzíva részeként indultunk
a Don-folyóhoz. A szovjetek részéről
Tyimnél volt csak ellenállás, aztán
a Donig már nem. Otticsika és Sztorozsevoje körzetében kellett a folyót
elérni. De nem volt egyszerű.

Milyen fegyvereik voltak?
Ahogy korábban mondtam, harckocsink nem volt és nagyobb páncéltörőnk sem. Így a harckocsik ellen nem
volt fegyverünk. De géppisztolyunk
sem volt. Az csak a németeknek és a
szovjeteknek volt. A magyar katonáknak csak puskájuk volt.
Annyira gyengén felszerelt volt az
alakulat, hogy csak katasztrófa
lehetett a vége.
Milyenek voltak a tábori
körülmények?
A németek élelmeztek bennünket.
Karácsony előtt sok meleg ruhát,
bekecset, kucsmát, érmelegítőt kaptunk, amit Magyarországon gyűjtöttek
számunkra. A bunkert ősszel kezdtük
építeni, ami összeköttetésben volt a
lövészárokkal.
Ön azon szerencsések közé tartozik,
akik élve visszajutottak a Don-folyótól. Hogyan került haza?
Ősszel, amikor befejeződtek a támadó
hadműveletek, és kezdtek az egységek
berendezkedni, megkezdődött a szabadságolás. Az alakulat 10%-a jöhetett
haza, folyamatosak voltak a váltások.
Én 1943. január 6-án jöhettem el a
frontról szabadságra. A szovjet támadás 6 nap múlva, január 12-én indult
meg. Akkor én már útban voltam
hazafelé. Így az áttörést én kikerültem.
Az út egy részét szánkóval tettem

meg, majd tehervagonban is utaztam.
Ott olyan hideg volt, - gondolja meg,
kint -40 fok volt - hogy majdnem
megfagytunk. 2 hétig tartott az út,
amíg hazaértünk.
Mikor hallották, hogy mi történt a
Donnál, hogy áttörték a magyar állásokat a szovjetek?
Én menetközben hallottam már, a
vonaton.
Mi történt azokkal a katonatársaival
akik a fronton maradtak?
Nagyon sok ottmaradt, csak kevesen
jöttek vissza. Amikor a szabadságom
letelt, visszaindultam, de csak Lavocsneig jutottam, az volt a magyar-szovjet
határ. Onnan visszafordítottak, hogy
nincs hova menni. Majd legközelebb
már csak Budapestig utaztam, és már
ott visszafordítottak. Így a frontra
többet már nem jutottam ki. 1944 kora
nyarán a Kolozsvári Vasúti Üzemszázadhoz vonultam be és 1945 március
végén Zalalövőn ért véget számomra
a háború.

Érte hátrány később azért, mert harcolt a háborúban, a keleti fronton?
Egyszer majdnem. A háború után
már Celldömölkön voltam. Egyszer
meglátott valaki, aki szintén megjárta a frontot és azt mondta, hogy
a visszavonulásnál – ahol én nem
is voltam ott, hiszen szabadságon
voltam – agyonlövettem embereket.
Akkor néhány katonatársamtól kellett
igazolást szereznem, hogy ez nem
igaz. Egyébként néha beleírtam az önéletrajzomba, hogy voltam a fronton,
néha nem.
Mesél még a frontszolgálatról a családjának, gyerekeknek? Érdekli ez a
mai embereket?
Beszélek a gyermekeimnek, unokáimnak a fronton történtekről. El sem
hiszik, hogy olyan fegyverzettel, mint
amilyennel a magyar hadsereg kint
volt, harcoltunk. Nekem is már szépnek látszik ez az egész, egy kirándulásnak ennyi idő után.

Martinus

www.martinus.hu
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Február 16. (vasárnap) 16.00
Székesegyház
Püspöki szentmise
majd a Házas-Társas-Játék sorsolása és meglepetés

Február 10-16. (hétfő-vasárnap)
Hotel Wagner Vendégudvar
Gyertyafényes, romantikus vacsora
kedvezményes áron,
pénteken és szombaton élőzenével
Asztalfoglalás: info@hotelwagner.hu

Február 13. (csütörtök) 16.00
Bárka-pince
(volt Gödör étterem – Szombathely, Hollán E. u. 10.)
Boldogságkeresők
Interaktív vitaműsor fiataloknak (8. osztálytól)

Február 12. (szerda) 18.00
Baptista Imaház
(Szombathely, Szent Márton utca 38.)
PárlaBOR - Borkóstoló párkapcsolat-építéssel
A programot vezeti: Iván Dániel
vállalkozó, coach, PárlaBorosgazda
Kedvezményes részvételi díj: 4.000,- Ft/pár
A részvételhez kérjük február 10-ig regisztrálni a
parlaborszombathely@gmail.com címen!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Február 11. (kedd) 17.30
Martineum Felnőttképző Akadémia
(Szombathely, Karmelita u. 1.)
Missziók a házasságban
Dr. Csókay András és felesége Daniella előadása
A belépés díjtalan.

Február 10. (hétfő) 18.00
Agora – Savaria Filmszínház
Filmvetítés és beszélgetés:
Házassági történet – amerikai vígjáték, dráma
A film előtt bevezetőt mond, és a beszélgetést vezeti:
Merkli Ferenc plébános
Kedvezményes jegyár: 600,- Ft

Február 9. (vasárnap) 17.00
Evangélikus gyülekezeti terem (Szombathely, Körmendi u. 2.)
Ádám és Éva - Egyszemélyes vígjáték
a férfi-női kapcsolatokról, mely a színház, a stand up
és a kabaré műfajait ötvözi.
Írta, rendezte és előadja: Benedek Zalán
A belépés díjtalan, adományokat
az előadás költségeinek fedezésére köszönettel fogadunk.

Február 9. (vasárnap) 16.00
KIE-pince (Szombathely, Körmendi u. 2.,
az evangélikus templom udvarán)
Gyertyafényes ima a házasságokért

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

