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Irmãs, Deus trouxe vocês,

sejam bem-vindas!
Isten hozta a nővéreket!

előtt áll. Nem minden terv valósult meg.
Az északi oldalon még épületeket terveztek. Hiányzik egy kegytárgybolt, ami
kiszolgálja az ide érkező zarándokokat.
Szeretnénk még garázst és egy, a kolostortól különálló helyen működő plébániai
irodahelyiséget kialakítani. Illetve jó
lenne a zarándokok fogadására egy 50
fős helyiség, ahol megpihenhetnek 1-2
órára, vagy ahol bemutathatjuk nekik a
kolostort és a templomot.

Szeptember 18-án áldja meg
Székely János megyéspüspök
a felújított celldömölki kolostort. Hogyan szolgálhatja az
épület a lelki megújulást, a
helyi közösségeket?
Milyen értékek kerültek elő a
felújítás során?
A múltról, a jövőbeni tervekről beszélgettünk Németh
Zoltán plébánossal.

A kolostor idén ünnepli fennállásának
250 éves évfordulóját. Az alapítástól
egészen 1950-ig a bencések éltek itt. A
szerzetesrendek feloszlatása után állami
tulajdonban volt az épület, csak 2010-ben
került vissza a Pannonhalmi Bencés Apátsághoz, akik egy évvel később adták át a
Szombathelyi Egyházmegyének.
Azóta zajlik a kolostor fejújítása és hasznosítása. Itt működött a katolikus iskola
két osztálya, majd a Mária Rádió stúdiója,
és ide került a plébánia hivatal is.
A plébánia papsága 2017 őszétől él a
kolostorban, ami folyamatos felújítás
alatt áll. És most úgy tűnik, nagyrészt ez
befejeződött. Bár tudjuk, hogy egy ekkora
épületnél sosincs vége a munkáknak. Az
elsőrangú feladat, hogy élettel töltsük
meg a kolostort: benépesítsék a zarándokok, lelkigyakorlatozók, a plébánia hívei,
és ne üresen tátongjon. Ennek a munkának már vannak is eredményei, hiszen
több plébániai közösség is otthonra talált.
Milyen állapotban volt az épület? Mivel
korábban is használták önkormányzati célokra, túl rossz állapotban nem
lehetett.
Mivel 1950-től is folyamatosan használták, így nem volt túl rossz állapotban.
De a kommunizmus éveiben mindent
megtettek azért, hogy az épület egyházi jellegét eltüntessék. Így pl. az épület
több helyiségében is található freskókat
lemeszelték. Csak a refektóriumban 5-6
rétegben kentek rá meszet. Így a restaurálás első nagy feladatainak egyike ezeknek
a mészrétegeknek az eltávolítása volt,
ami sok időt vett igénybe. Ezt a munkát
az alsó szinten elvégezték, de az emeleten
– anyagaik hiányában –, egyelőre nem
tudták teljesen befejezni.
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Az épület megújult. A templomra is
sokat költöttek az elmúlt években.
Kérdés, hogy mindez hogyan szolgálja
a lelki megújulást? Van-e erre igény az
emberekben?
Én szeretném ezt látni. De önmagában a
szépen felújított épületek nem jelentenek
nekem megújulást. Az emberi szívekben,
lelkekben kell a megújulást elérni, és ez
mintha negatív irányba haladna. Ezt
éreztük a járvány idején. Az első időkben
mindenki megijedt.

A lelki megújulás
szolgálatában
A felújításra kapott pénzből pl. kicserélték
a villamos és vízvezetékeket, korszerűsítették a fűtést, nyílászárókat cseréltek,
kijavították az egykori pusztítás nyomait.
Milyen értékek kerültek elő a felújítás
során a kolostorban?
Amit kiemelnék, az a legszebb és a
környék legnagyobb barokk terme, a refektórium. A kommunizmus időszakában
házasságkötő terem volt, de tartottak itt
gyűléseket is. Ahogy korábban említettem, a falakat fehérre meszelték. Ez alól
csodálatos képek kerültek elő. A díszítő
motívumokon kívül minden bizonnyal
bibliai jelenetek láthatók a képeken,
amelyek közül sajnos nem mindegyiket
lehetett restaurálni. De így is gyönyörű
a terem, amelynek jövőbeni funkcióját
igyekszünk megtalálni.
Tartottunk itt irodalmi és zenei estet,
közösségeinknek összejöveteleket, nyáron
napközis tábor helyszíne is volt.

Több jegyespár is jelezte, hogy itt szeretnék az esküvőjük polgári részét megtartani, hogy aztán a templomi szertartásra
csak átsétáljanak a Kegytemplomba. A
kolostor udvarán nyári színházi előadásokat tartottak. Úgy látom erre is nagy
igény van itt Celldömölkön.
Milyen funkciót szánnak az épületnek
a jövőben? Hogyan szolgálja majd a
helyi közösségeket, vagy az ideérkező
híveket?
Természetesen az épület plébániánk
közösségeinek is otthona, legyen szó
akár a házas csoportról, akár az ifjúsági
csoportról. És akkor nem feledkezhetünk
meg a zarándokokról sem. Az épületet
úgy alakítottuk át, hogy fogadni tudjuk
az ideérkezőket. Az emeleten több szoba
került kialakításra, ezek közül néhányhoz
saját fürdő is tartozik, a többihez közös
fürdő áll a zarándokok részére.

Konyhát is kialakítottak, ahol ha nagy
főzésre nem is nyílik lehetőség, a vendégek az étkezésükhöz elegendő felszerelést
találnak. A kolostor – mondhatnám azt
is, hogy jellegéből adódóan – egyszerű
szállást biztosít majd. A terveink között
szerepel, hogy akár lelkigyakorlatokat is
lehet itt tartani, pl. bérmálás előtti időszakban fiataloknak, vagy olyan közösségi összejöveteleket, ahol az emberek jól
érzik magukat és lelkileg is feltöltődnek.
A zarándokokat említette. Van igény a
zarándokturizmusra Celldömölkön?
Néhány csoport már jelezte a szándékát,
hogy szívesen megszállna a kolostorban.
Itt elsősorban ifjúsági csoportokra és
családcsoportokra gondolok. Számukra a
Ság-hegy, a fürdő remek kikapcsolódási
lehetőséget nyújt, miközben lelkileg is
megerősödhetnek.
A felújítási munkák végéhez közeledve,
visszatekintve az elmúlt évekre, mit
érez most?
Ha valaki látta, hogy mi történt itt 3
évvel ezelőtt, az tudja, hogy mit éltünk
át. Úgy költöztünk be, hogy a korábbi kivitelezők nem végeztek jó munkát. Mára
eljutottunk oda, hogy az itt élő lelkipásztoroknak adottak a feltételek a normális
élethez és munkához. A közösségeinknek
tudunk helyet biztosítani, tudjuk a zarándokokat fogadni. Az udvar is nagyon
elhanyagolt állapotban volt korábban,
most pedig már a térkövezés is befejezés

Aztán ahogy újra nyitott a templom, az
idősek, akik a legveszélyeztetettebbek voltak, visszatértek, a fiatalok viszont nem.
Az ő megszólításuk, visszacsábításuk lesz
a legnehezebb feladat. Természetesen
mindent megteszünk a hívek megerősítéséért, ám úgy látom, személytől személyig
kell az evangelizációt végrehajtani. Hiszek az Isteni gondviselésben és mindent
megteszünk, hogy magyar nemzetünk, és
azon belül is Celldömölk és a Szombathelyi Egyházmegye megújuljon.

Isten hozta a nővéreket!

2019-ben felajánlottuk a szombathelyi
rendházunkat Székely János megyéspüspöknek, azzal a megegyezéssel, hogy
amint lehetőség adódik, Sárvárra költöznek a rendtagok. Ez most, 2020. szeptemberében Püspök atya és Wimmer Roland
plébános segítségével meg is valósult,
akik felkaroltak minket.
Külön öröm nekünk, hogy idén szeptember 14-én ünnepeljük a rend 100 éves
alapítását. Épp ezért ezen a napon lesz
Sárváron a Szent László templomban
egy ünnepi szentmise, majd a plébánia
mellett felépített új rendház megszentelése. Hálát adunk azokért a nővérekért is,
akik az elmúlt száz évben odaszentelték
életüket az emberekért és az egyházért.
Miért nem, Szombathely és miért Sárvár? Missziós célkitűzésük változott azzal, hogy egy új városba térnek vissza?
Sajnos magyar nővérek tevékenységére
már nincs lehetőség, ezért a brazil nemzetiségű annunciáta nővérek úgy döntöttek,
hogy más helyet és szolgálati területet
választanak. Itt Sárváron a plébános
atyával együtt döntjük el, hogy miben
van szükség a segítségünkre.

M4|

martinus

Szombathelyen
A vasi megyeszékhely keresztény közösségi, kulturális életének új színfoltja, az egykori
VAOSZ épületben kialakított
Ifjúsági Ház. Miért most, miért itt, kinek és milyen célokra
szeretnének helyet, lehetőséget biztosítani a fiataloknak?
Ennek igyekeztünk utánajárni. Horváth Katalin és Kiss
Zsanett, ifjúsági koordinátorok válaszoltak a kérdéseinkre.

Egy évvel a távozásuk után
újra egyházmegyénkben
köszönthetjük az Annunciáta
Nővérek Kongregációja képviselőit. Sárváron nyitnak új
rendházat, hogy bekapcsolódjanak a vasi kisváros evangélizációs munkájába. Feladatukról, a misszióról kérdeztük
a rendtagokat.
2019 tavaszán hagyták el a szombathelyi rendházat az Annunciáta nővérek.
Most, 1 év múlva újra egyházmegyénkben köszönthetjük Önöket. Mi változott
az elmúlt 1 évben, hogy úgy döntöttek:
visszatérnek?
„Mi, a Gyümölcsoltó Boldogasszony
Szolgálóleányai, arra vagyunk hivatva,
hogy a szolgálók készséges lelkületével,
Mária példájára, IGEN-t mondjunk az
Atya akaratának, hirdetvén az Ő országát, napjaink Egyházának szükséglete
szerint.” (Buda János – alapító Atyánk)

Új keresztény közösségi tér

Azt látjuk, hogy elsősorban most a gyerekek és fiatalok tanításában, nevelésében
tudunk majd segíteni. Szeretnénk ezt
abban a reményben tenni, hogy Krisztust
jelenvalóvá tegyük a világban. Célunk,
hogy élővé tegyük az evangéliumot
életünkben, és Szűz Mária példájával hirdessük azt, akire egyre jobban szeretnénk
hasonlítani.
Hányan költöznek Sárvárra és mi lesz a
feladatuk?
Két nővér költözik a rendházba, akik Brazíliából jöttek, ahol iskolában tanítottak,
lelkipásztori és szociális munkát végeztek.
Álljon itt a két nővér megfogalmazása:
„Az vonzott engem az annunciáta nővérekben, ahogy a gyerekekkel foglalkoznak.
Éreztem Jézus hívását, hogy vigyázzak az
Ő kicsinyeire, gyermekeire. Igent mondtam erre, mint Mária tette. Itt Magyarországon is ezt szeretném tenni, szeretettel
és örömmel a Szűzanya szellemében.”
Cristia nővér
„Szűz Mária mindig fontos volt az életemben. Vonzott az öröm és az egyszerűség,
mint számomra a szerzetesi élet igazi kifejezői. Isten előkészítette nekem az utat,
amelyen járva megtaláltam az annunciáta nővéreket. A hivatás meghívás, válasz,
küldetés és kitartás. Ezen az úton ölelem
a rám bízott missziót, most itt Magyarországon.”
Neide nővér

Deo Gratias!
Szeptembertől Brazíliából érkezett annunciáta kedves nővérek érkeznek Sárvárra,
az itt szolgáló papság missziójának segítésére. 72 év kényszerszünet után ismét
élnek majd nővérek a városban. Szolgálatukat a katolikus iskolában kezdik, hogy
az ott tanuló gyermekek szellemi és lelki
nevelését segítsék. A portugál világnyelv
továbbadása az egész napos iskolában
való tartózkodásukkal nagyon könnyű
lesz az ott tanuló gyermekek számára.
Hiszen elsősorban igyekeznek a magyarral ötvözve csak portugálul beszélni. Így
válhat két tannyelvűvé iskolánk. Mondhatnám azt is, hogy a magyar iskolába
beköltözik a nevetős, örömteli, mosolygós
és az Európainál sokkal reménytelibb
és derűsebb portugál és brazil kultúra.
Bízunk benne, hogy tanúságtevő jelenlétük elgondolkoztatja az itt élő embereket,
hogy szeretetben szolgálva lehet szerzetesként élni másokért. Reménykedve és
imádságra kulcsolt kézzel tekintünk a
jövőbe, hogy lesznek fiatal lányok, akik
követik a nővéreket a szerzetesi életben.
Nagy öröm, hogy a városban élő katolikus nép is óriási várakozással tekint a nővérek érkezésére. Hisszük, hogy jelenlétük,
hozzájárul majd ahhoz, minél többen az
itt élők közül, az evangélium örömének
fényében átértékelik életük eddigi részét,
és Jézus követése életük részévé változik.

Augusztus 31-én áldotta meg Székely
János megyéspüspök a szombathelyi,
egykori VAOSZ étterem átalakításával
létrehozott Ifjúsági Házat. Miért van
erre szükség Szombathelyen?
A ház célja, hogy a fiatalok egy biztonságos helyen tudjanak találkozni, ismerkedni. Akár iskola után is be tudnak ugrani,
amíg a buszra várnak. Örülnénk, ha
olyan dolgokat tudnánk adni a fiataloknak, amit az iskola keretein belül, vagy
esetleg otthon nem tudnak megkapni.

Kik és hogyan jöhetnek ide?
A ház nyitott mindenki előtt vallási felekezetre való tekintet nélkül. Szeretettel
várunk mindenkit, aki nyitott és befogadó az új dolgok megismerésére.
Miben nyújt többletet az ifjúságnak, közösségeknek ez a hely, mint pl. az egyes
plébániák által felkínált lehetőségek?
Az eddigi tapasztalatok mit mutatnak,
hiszen voltak már itt rendezvények?
Az ifjúsági ház célja nem az, hogy a
plébániák szerepét elvegye. Fontosnak
tartjuk és örülünk, ha a plébániákon van
közösségi élet, van kötődés. Mivel a plébániák nem állandó jelleggel vannak nyitva, az ifjúsági ház segít abban, hogy a
plébániai közösségen kívül is találjanak
a fiatalok egy biztonságos helyet. Ahogy
említettük, a ház feladata az is, hogy a
fiataloknak segítsünk abban, amit esetleg
az iskolában vagy otthon nem kapnak
meg. Szeretnénk egy ún. tanulószobát
is létrehozni, ahol önkéntesek segítenek
fiataloknak a korrepetálásban. Mindezt
ingyenesen. Ez a vírushelyzet kialakulása előtt már elkezdődött, de a vírus
miatt abbamaradt. Reméljük, hogy ősszel
beindulhat. Ezen kívül tavaly szeptemberben elindítottuk az Angol klubot, ahol 4
önkéntes tanár segít fiataloknak az angol
nyelvben, a kommunikációra fókuszálva.

Sajnos a beszédre jut a legkevesebb idő
a nyelvoktatásban, viszont anélkül nincs
nyelvtudás, és ez is a legnehezebb egy idegen nyelv megtanulásában, ezért tartottuk fontosnak a beszéd-központúságot.
A diákoknak a klub természetesen
ingyenes. Bízunk abban, hogy ősszel ez is
folytatódhat.
A belvárosban található ez a közösségi
tér. Ez fontos szempont volt, amikor
helyszínt kerestek a programoknak?
Azt vesszük észre, s ez már közhely, hogy
egyre nehezebb a fiatalokat elérni. Nem
egyszerű felvenni a versenyt a ,,nyomkodással". Meg kell találni az egyensúlyt. A
plébániáknak és hitoktatóknak jelentős szerepe van abban, hogy a fiatalok
megéljék a közösséget kiskoruktól fogva.
Ott kell elkezdeni. Szerencsére több olyan
plébánia van, ahol jól működik a fiatalokkal a kapcsolat, de sajnos van olyan is,
ahol ez hiányzik.
Az egyházmegye kiemelt céljai közé
tartozik, hogy többet, jobban
foglalkozzon a fiatalokkal, közösségekkel. Hogy látják: mennyire élő a
kapcsolata a hittel a fiataloknak, men�nyire működnek jól közöségeink, és
valóban hozhat-e áttörést a velük való
kapcsolatban, ha rendelkezésükre áll
egy ilyen hely?
Ahhoz, hogy az ifi ház megteljen élettel,
sok idő kell, ez egy hosszú folyamat lesz.
Ez mindenkinek új helyzet, s jól tudjuk,
hogy a megszokott ritmustól nehéz
eltérni, de azon fáradozunk, hogy a ház
lehetőségeit mások is megismerjék.
Hol lehet érdeklődni?
A facebook és instagram oldalunkon lehet
minket megtalálni, e-mail címünk:
ifiiroda.vm@martinus.hu

Wimmer Roland városplébános
Keresztény közösségi tér a volt VAOSZ udvarban – Szombathely, Széchenyi utca 14.

Egyszerűen csak szeretni az embereket Bóka Balázs a Szombathelyi Egyházmegye újmisés papja
„A pap az az ember, aki egyszerűen csak szereti az embereket
és minden mást ehhez alakít.
Ha képes leszek a különböző korú és élethelyzetű emberek számára segítséget nyújtani, őket
támogatni, olyan ember lenni,
akivel megoszthatják örömeiket
és gondjaikat, akkor azt hiszen,
megteszem azt, amit tőlem telik
ahhoz, hogy Isten országa itt
a földön minél jobban kiteljesedjék” – így vall Bóka Balázs
arról, milyen papként látja önmagát, és hogyan szeretne jelen
lenni az emberek között.
Balázs élete Jánosházáról indult, ahol
olyan alapokat kapott, amikre építeni lehet. „A családban megvolt a hívő
mentalitás. Ebben éltem. Természetes
volt számomra a templomba járás." A Vas
megyei Jánosháza bár 2013-ban városi
rangot kapott, Balázs szerint megőrizte
falusias jellegét, az itt élők vallásosságára
is ez jellemző. „A természet közelsége, az
emberek természetessége és – jó értelemben vett – egyszerűsége úgy érzem, egész
életemre meghatározó hatást gyakorolt.
Minden alkalomnak örülök, amikor hazatérhetek oda.” Bóka Balázs itt végezte az
általános iskolát. Katolikus intézményben
tanulhatott, Jánosházán ugyanis két iskola is van. Az állami mellett az 1993-ban
létrehozott Szent Imre Általános Iskola
fogadja a település és a környék tanulóit.
Balázs középiskolába Celldömölkre járt,
de ezekben az években is szorosan kapcsolódott a jánosházi Keresztelő Szent János
Plébániához.

„Sokat köszönhetek a Jánosházán szolgált
plébánosoknak és a káplán atyáknak.
Támogattak, bevontak a plébánia életébe,
számítottak rám. Segítettek nekem felismerni a hivatásomat.”
Balázs ezt a kötődést fenntartva élte
életét a továbbtanulást követően is. Az
érettségi után Szombathelyre jelentkezett,
orosz szakra. A német és az angol mellé
választott orosz a tanári, fordítói vagy
tolmácsi pályaképet vetítette előre. Balázs
nem tudja konkrét időponthoz kötni
meghívását a papságra. A három éves
alapképzés alatt egyre többször tette fel
magának a kérdést, mit szeretne kezdeni az életével. „Minden fiatal életében
eljön az idő, amikor komolyan el kell
gondolkoznia ezen. Én szerettem volna,
ha segítségére tudok lenni másoknak, ha
nem csak magamnak vagy magamért,
vagy néhány emberért élek, hanem sokakért, s amikor ez a vallásos életformámmal és egyfajta »meghívottság érzéssel«
párosult, úgy éreztem, erre az útra kell
lépnem.”
Az egyetemi évek alatt is folyamatosan
besegített a jánosházi plébánián, rendszeresen járt szentmisére, és egyre fontosabbá vált számára ez az új irány. „Többféle
módon éreztem, hogy Isten megszólított.”
Így felvételét kérte a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékei közé. Két évig
Győrben tanult, majd három év következett a római Collegium Germanicum et
Hungaricumban. Ezt 2018 augusztusától
gyakorlati év követte Celldömölkön,
majd a licenciátus első éve következett
ugyancsak Rómában. A győri két év az
új életformával és az ezzel járó sok új
dologgal való megismerkedést jelentette
számára. A római képzés ismét új világot
nyitott számára. „ A katolikus egyház
központjában élni és tanulni egészen
más nézőpontból láttatja az Egyházat és
»kitágítja« a világot.

Krisztus jegyesei

A sokféle kultúrával és más nyelvekkel
való találkozás, a nemzetköziség és a
teológiai tanulmányok nagy hatással
voltak rám: a világra és az emberekre
nyitottabbá tettek, teológiai tudásomat
pedig bővítették. Mindez persze nem ment
nehézségek nélkül. Külföldre költözni és
ott új életet kezdeni, idegen nyelveket
magas szinten elsajátítani, hosszú időre
távol lenni az otthonomtól nem volt
könnyű, és az isteni gondviselés segítsége
nélkül valószínűleg nem is sikerült volna
célba érnem. Sokszor konkrét személyeken, leginkább a barátaimon keresztül
tapasztalhattam meg a gondviselő Isten
működését”.
A licenciátus első éve előtt pasztorális
gyakorlat lehetővé tette, hogy „kipróbálja
magát egy plébános vezetése mellett”.
Balázs Celldömölkre került, változatos tapasztalatokat szerezhetett a papi életről.
Szolgált a szentmiséken, tanúságot tett a
hívek előtt. Fontos volt számára a hitoktatás, tanított a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskolában és az állami iskolákban is. Részt vett a közösségekkel való
munkában, közreműködött a plébániai
élet programjainak szervezésében. Bejárt
kórházba, idősek otthonába.
Bóka Balázs hamarosan megkezdi papi
életét. „Nem szeretnék részletes tervet,
konkrét elvárásokat megfogalmazni,
milyennek kell lennem, mit kell
»elérnem« papként. Ha elvárásaim túl
nagyok, az inkább lesújt és megbénít.
Nekem nagyon tetszik egy – ma már
nyugállományban lévő – magyar főpásztor gondolata. »A pap az az ember, aki
egyszerűen csak szereti az embereket és
minden mást ehhez alakít.«”
www.magyarkurir.hu
Bóka Balázst 2020. szeptember 12-én a
10 órás szentmisében szenteli áldozópappá Dr. Székely János megyéspüspök.
Mindenkit szeretettel várunk!

Augusztus 6-án hárman, Johanna, Jácinta és Eszter nővérek (a képen balról
jobbra), tették le ideiglenes fogadalmukat a domonkos nővérek rendjébe.
Hosszabb interjút is készítettünk a nővérekkel, amit lapunk októberi számában
olvashatnak majd.
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Az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékei egyházmegyénkben
Ferenc pápa rendelkezése nyomán
2021. szeptember 5-12. között hazánkban, Budapesten rendezik az 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szust. Egyházmegyénk havilapjában
visszatekintünk az 1938-ban, szintén
Budapesten megrendezett Eucharisztikus Kongresszusra.
Ezúttal Felsőszölnökre kalauzoljuk
el Önöket, ahol e jeles alkalom adta
az apropót a templom bővítéséhez.
Felsőszölnökön már 1377-ben volt
egy Keresztelő Szent János tiszteletére emelt keresztelőkápolna, melyet a
XVIII. században templommá bővítettek. A régi, egyhajós templom kibővítésének gondolata már a XIX. század
végén felmerült, azonban a megvalósításra csak 1938-ban kerülhetett sor.

Ennek emlékét őrzik a szentély üvegablakai: Jézus megkeresztelkedésének
üvegképét a kongresszus jelvénye, a
Szent Istvánt és Szent Imrét ábrázolót
pedig a hármas halmon nyugvó szent
korona és apostoli kereszt jelképe
ékesíti. A templom hajóinak metszéspontjában található, 1966-ban
elkészült kupolafreskó témái is az
Eucharisztiát emelik ki: az utolsó vacsora, a kánai mennyegző, az úrnapi
körmenet és az elsőáldozás jeleneteinek ábrázolásával.

Óvodamegáldás
2020. augusztus 15-én megáldotta Székely János megyéspüspök az új nardai óvodát. Az
intézmény a Boldog Brenner
János Óvoda tagintézményeként működik.
2007-ben zárták be a nardai óvodát,
miután mindössze 3 gyermek járt az intézménybe. A kényszerű szünet több mint
egy évtizedesre nyúlt, és mondhatjuk:
csak. Míg sok helyen ez a lépés végleges,
hiszen nincs elég gyermek sem a településen, sem a környékén, az épületet is
előbb-utóbb eladják, ebben a vasi faluban
másként alakultak a történések. A nardaiak ugyanis néhány éve azzal a kéréssel
fordultak a helyi képviselő testülethez,
hogy indítsák újra az óvodát, mondta
a martinus.hu-nak adott interjújában
Glavanics Krisztina polgármester.

Köszönjük az információkat és a
képeket Sebestyén Gábornak.

A mai, hosszanti- és kereszthajóval
rendelkező templom a budapesti,
XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus évében, valamint Szent
István halálának 900. évfordulóján
épült fel.

Hozzátette: több éves előkészítő munka
után, közel 100 millió forintból sikerült
felújítani, bővíteni az óvodát, ahová szeptembertől 12 gyermek fog járni. A jövőbe
fektettünk be, amikor az óvoda újraindítása mellett döntöttünk, tette hozzá a
polgármester, aki bízik benne, hogy nem
csak a településről, hanem a környező
falvakból is érkeznek majd gyerekek.
Az óvoda a Boldog Brenner János Óvoda
tagintézményeként működik majd, mondta Székely János megyéspüspök a martinus.hu-nak adott interjújában, kiemelve,
hogy a nemzetiségek, köztük különösen is
a horvátok nagy erőfeszítéseket tesznek
őseik nyelvének, kultúrájának és a kereszténységnek a megőrzésére.
Ez az óvoda ebben is segítséget nyújt,
mondta a megyéspüspök.

Egy sokszínű tábor margójára
Belső küzdelmeiről árulkodik
Boldog Brenner János eddig ismeretlen levele
A közelmúltban előkerült Brenner János egy eddig ismeretlen,
kiadatlan levele. ’Sigmond
Lórántnak, lelkiatyjának és
rendi elöljárójának írta, de soha
nem küldte el, így szerzetestársa nem tudta megsemmisíteni,
amint elolvasás után minden
más postai üzenetével tette.
Brenner János 1954. november
30-án írta a levelet, hét hónappal pappá szentelése előtt.

M8|

martinus

Tudta, ha fölszentelik, át kell mennie a
„hídon”, és ott tigris és párduc áldozata
lesz. Előre látta mártírsorsát, s ez túlságosan „meredek” volt számára. Azok, akik
papként ismerték János atyát, erről a
rettenetes harcról semmit sem tudtak. A
falujabeliek tanúsága szerint mindig derű
és béke sugárzott az arcán. A halála előtti
reggelen így tárta ki a szívét a reggelit
szolgáló asszonynak: „Málcsi néni, olyan
gyönyörű a reggel! Átölelném az egész
világot!” Részlet a Vigiliaban megjelent
levélből.
„Kissé ramatyul írok, ágyból írok. Talán
olvasható. Szombat óta nyomjuk egymást
az ágy meg én. Röplabdáztam. Egyik ugrásból szerencsétlenül értem földet, ennyi
az egész. Levelem talán túlontúl emberi,
tessék türelemmel lenni irántam. Küszködök a szavakkal, fogalmakkal, érzésekkel
és élményekkel és most úgy érzem, hogy
el tudnám mondani is. Persze csak úgy,
mint a rossz kocsi, nyikorogva-nyekeregve.

Nem szégyenlem ezt, hogy szégyenlős
vagyok, legalábbis szeretném bebeszélni magamnak. Mégis szeretnék elbújni
valahová a jó Isten árnyékába, ahol nem
talál rám senki.
Kertelés nélkül bevallom, nehezen vagyok.
Ebből az apokaliptikus világból keresem a
kiutat. Vagy nem találok, vagy ha találok,
az olyan meredek, hogy kishitűvé tesz.
Át tudok-e menni a hídon? Miért hívott
a jóságos Isten, ha nem, hiszen Ő azt
úgyis látta! Úgy érzem, nem tudok. Itt az
énnek már holtnak kellene lennie. Minek
is indultam el oly nagy akarással, hisz
az utam felén utamat állja a tigris és a
párduc, és áldozatuk leszek. Mi lesz velem,
ha a fájdalom bozótjaiban elveszek és a
szeretet nem talál rám többé? Tele van
durva bokorral a hegyoldal, félelemmel a
lelkem. Reszketek a hit félelmében. Mégis
szeretnék, akarok hinni. Tessék segíteni!
Szeretnék megfogódzkodni valahol.”
A levelet Kereszty Rókus bevezetőjével
lapunk októberi számában közöljük.

A nardai Karitász táborban
évek óta szolgálatot teljesítenek
a Szombathelyi Egyházmegye
kispapjai. Élményeikről küldtek
beszámolót lapunknak.
Az idei, valamint a tavalyi év során is
lehetőségem nyílt, részt venni a táborban, mint segítő. Az idei öt hét, melyet a
táborban töltöttem, három síkon tanított
engem a gyermekekkel való foglalkozás
terén. Alávetettség, egyenlőség és pedagógia. A gyermekek játékos világában
sokszor ki kellett vennünk a részünket,
abban elhelyezkedni a gyermeki akarat
szerint. Ebben a fikciós világban, vagy a
valóságban is, a kommunikálás eredményességét az egyenlőségérzet adhatja
meg. Fontos, hogy a gyermek ne egy szakadékot lásson a segítő felé, hanem egy
partnert, főleg, ha az a személy kispap,
hiszen az egyenlőségérzetben csírázik a
bizalom. Azonban fontos a pedagógia, hiszen a kialakult bizalom, a nevelési érzék
hiányában, megroppanhat.
Járfás Ádám

A második évemet töltöttem a nardai
Karitász táborban, mint segítő. Más táborokhoz viszonyítva e tábornak jellegzetessége a sokszínűség, mely megfigyelhető
a programokon, a résztvevőkön és a
segítőkön is. Vannak itt apró óvodások,
de lassan gimnazista gyerekek is, s a
tábor mindegyik korosztálynak próbál
lehetőséget adni a játékra, a kikapcsolódásra (ebben segítenek a fiatal gimnazisták, a felnőttek, és nyugdíjas segítők
egyaránt). Azonban nemcsak a korban,
hanem a vallási háttérben is különböznek a gyerkőcök, mely nekem, nekünk,
mint papnövendékeknek egy jó kihívás
és lehetőség is egyben. Egyrészt kihívás,
hogy a nem hívő családból érkező gyerekeknek próbáljunk például 1-1 templomi
beszélgetésen, ha őket nem is megnyerni
rögtön a hitnek, de legalább valamilyen
pozitív benyomást kelteni bennük. S így
is valamilyen kis morzsát elültetve a
Szentlélek segítségével a hit felé vezetni
őket. S bizony az is kihívás, s egy jó próba,
gyakorlási lehetőség, hogy a szemináriumokban tanult szép teológiát, „hitünk
szent titkait” hogyan, milyen szavakkal,
eszközökkel tudjuk átadni az apróságoknak. Így ez a sokszínű tábor egyszerre
lehetőség a közös játékra, beszélgetésekre,
de a papi hivatásra való készületre is.
Rátkai István

Már a gimnáziumban is sokszor hallottam a nardai táborról, mert többen ott
teljesítették a közösségi szolgálatukat.
Idén már a második évemet töltöttem a
táborban mint kispap és segítő.
A mindennapok nem csak közös játékról
szóltak a gyerekekkel, hanem gyakran
beszélgettünk is velük. Nagyon nyitottak
voltak, sőt kérdés nélkül is meséltek magukról, a családjukról, és természetesen
örök klasszikus kérdésük: Te tényleg pap
leszel?
Szántó Adrián

Vasárnapi gondolatok
2020.09.06. – Évközi 23. vasárnap
Ez 33,7-10.

Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel
prófétához: „Emberfia, őrnek állítottalak
Izrael háza mellé, hogy halld számból
szavaimat és közvetítsd üzeneteimet. Ha
azt mondom az istentelennek: »Istentelen,
meg kell halnod,« és te nem teszel semmit,
hogy az istentelent visszatérítsd útjáról,
az istentelen meghal ugyan vétke miatt,
de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben
meginted az istentelent, hogy hagyjon fel
életmódjával és térjen meg, de nem tér le
útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt,
de te megmented életedet.”

Felelősek vagyunk egymásért
A próféta feladata, hogy jel legyen Isten
népe körében. Hogy tudja ezt a küldetését
teljesíteni? Először találkoznia kell Istennel, majd szolgálnia kell a rábízottakat.
Találkoznia kell Istennel, azaz az Isten
jelenlétében kell időznie, figyelnie kell rá
és hallgatnia kell a szavát. Szolgálni a
rábízottakat; azaz közvetítenie kell, amit
hallott, amit megtapasztalt, amit befogadott. Nem magát kell hirdetnie, hanem
Isten szavát.
A próféta azzal, hogy Isten szolgálatában
jár testvérei között, kifejezi, hogy felelősséget vállal értük. Őrködik, hogy az igaz
úton, az üdvösség útján járjanak. Az őr,
aki a várfalon, a magaslaton áll, előbb
látja a veszélyt és felhívja rá a figyelmet.
A keresztény ember is Isten szeretetének
a jele a világban. Ezt a szerepét úgy tudja
csak betölteni, ha az Isten jelenlétében él.
A keresztény ember nem önmagának él,
hanem másokért él. A kincset – az Isten
szeretetét, az örömhírt – amire rátalált,
közkinccsé akarja tenni. Az igazság útján
akar járni, ahol igazi békére és boldogságra talál. Látván botladozó, céltalanul
bolyongó, boldogtalan testvéreit nem
hallgathat, hanem szólnia kell, mert felelős értük is! Aki az élet forrására rátalált,
az oda vezető utat másoknak is meg kell
mutatnia, hogy nekik is életük legyen és
bőségben legyen.
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2020.09.13 – Évközi 24. vasárnap
Mt 18,21-35.

Abban az időben:
Péter odament Jézushoz, és megkérdezte:
„Uram, ha testvérem vétkezik ellenem,
hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom,
hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor
egy király el akart számolni szolgáival.
Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát,
aki tízezer talentummal tartozott. Mivel
nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a
gyermekeit, és mindenét, amije csak van,
és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes
irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve
megesett a szolgán: szabadon bocsátotta
őt, sőt még az adósságát is elengedte.
A szolga kiment, és találkozott egyik
szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add
meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdre
hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes
irántam, mindent megfizetek!« De ő nem
engedett, hanem ment és börtönbe vetette,
míg meg nem fizeti tartozását.
Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor
magához hívatta őt, és így szólt hozzá: »Te
gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden
tartozásodat elengedtem neked. Nem
kellett volna neked is megkönyörülnöd
szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal
átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet
mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek,
ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.”

Irgalmasok, mint a mennyei Atya
Jézus Krisztus a kereszten kifizette
mindnyájunk adósságát. Ő bűntelen volt,
de elszenvedte bűneink következményét,
a halált. Értünk halt meg, hogy minket
fölszabadítson a halál hatalmából és örök
életünk legyen. A Fiú rendezte az emberiség tartozását az Atya felé. Erre az isteni
tettre, irgalomra mindig emlékeznünk
kell!
Amit az Isten tett velünk, nekünk is azt
kell tennünk egymással. Ahogy az evangéliumi szolgához könyörög adósa, úgy
felénk is sokszor szól a kiáltás: Légy türelmes irántam! Légy irgalmas hozzám!

Adj időt nekem! Sokszor elfelejtjük, hogy
olyan emberek vagyunk, akiknek az
adósságát eltörölték, akiknek megbocsátottak, akikkel irgalmasok voltak és
megkeményítjük szívünket. Nem tudunk,
nem akarunk együttérezni azzal, aki
szeretetünkre vár. Jusson eszünkbe mindig a bibliai aranyszabály: „amit tehát
szeretnétek, hogy az emberek veletek
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek
velük.” Ha neked irgalmaztak, tégy te is
hasonlóképpen!
Csak az tudja az Isten irgalmát továbbadni, aki előbb befogadta azt: aki töredelmes szívű, aki tud az Isten elé borulni,
siratni bűneit és bocsánatát kérni; aki a
szentgyónásban rendszeresen megtapasztalja Urának szeretetét. Legyünk mindig
hálásak, hogy nekünk is irgalmaztak! Ne
fáradjunk bele Isten bocsánatát kérni, ha
vétkeztünk! Menjünk és énekeljünk Isten
irgalmas szeretetéről mindenhol, amerre
csak járunk!

2020.09.20. – Évközi 25. vasárnap
Fil 1,20a-24.27a.

Testvéreim!
Nyíltan megmondom, hogy Krisztus most
is, mint mindig, megdicsőül testemben,
akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok.
Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál
pedig nyereség. Ha viszont tovább kell
élnem, az gyümölcsöző munkát jelent.
Nem tudom tehát, mit válasszak, mert
mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni,
hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben
maradjak, arra nagyobb szükség van.
Éljetek hát ti is Krisztus evangéliumához
méltóan!

állhatatos szeretettel. Egyre kisebb akart
lenni, hogy Krisztus növekedhessen
benne.
Akinek a számára az élet Krisztus, annak
számára a halál nem vereség, hanem
nyereség és győzelem. Mert aki Krisztussal együtt szeret, és elveszíti életét,
megnyeri azt. Aki Vele fárad, szenved és
meghal, Vele együtt győz is. Pál apostol
jól vizsgázott az isteni Mester iskolájában.
Szívébe fogadta az örömhírt, a szeretet
evangéliumát. Elfeledkezett magáról és
Jézusra figyelt. Földi életében szüntelen
Jézust kereste testvéreiben, halálában
pedig immár véglegesen rátalálhatott.

2020.09.27. – Évközi 26. vasárnap
Mt 21, 28-32.

Abban az időben Jézus ezt mondta a
főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi a
véleményetek? Egy embernek két fia volt.
Odament az egyikhez, és így szólt hozzá:
Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!
- A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de
később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így
válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük
teljesítette az apa akaratát?”

Kimondott szó
Az apa két fia közül az első először nemet
mondott atyja kérésére, majd megbánta,
amit tett és végül teljesítette a kérést.
Bennünk ugyanez a folyamat játszódik le
akkor, amikor bűnt követünk el. Ilyenkor
elutasítjuk az igaz szeretet, a jóra hívó
szót és elszakítjuk magunkat a mennyei
Atya akaratától. Azonban, ahogy az első
fiú, magunkba nézünk, beismerjük, hogy
hibáztunk, megbánjuk a bűnünket, a
szentgyónásban kiengesztelődünk Istennel. Így ismét készen állunk arra, hogy
megtegyük az Atya akaratát: „erősen
fogadom, hogy Isten segítségével a jóra
törekszem…”

A második fiú először igent mondott,
majd nem állta a szavát. Keresztelő
alkalmával, illetve a húsvéti vigílián mi is
megújítjuk a keresztségi fogadalmunkat:
hiszünk a Szentháromságos egy Istenben
és ellene mondunk a Sátánnak. Amikor
azonban a mindennapokban aprópénzre
kéne váltani ezeket az ígéreteket, sokszor
bizony nem sikerül: keresztény hitünkből
olykor nem fakadnak a nagylelkű szeretet
tettei; és a kísértés idején is elbukunk,
valahogy nem akarunk a keskeny úton
járni. Bérmáláskor megígérjük, hogy jó
keresztények leszünk. Később ez az igen
is van, hogy kiüresedik. Megígérjük, hogy
holtomiglan és holtodiglan és utána…
Az Isten örökké hűséges a szavához, az
ígéreteihez. Nekünk is hasonlóképpen
állnunk kell szavunkat, amit kimondunk
Istennek és egymásnak. Ha nem voltunk
elég erősek és volt, hogy nemet mondtunk; még ma tartsunk bűnbánatot, és
döntsünk újra és határozottan a hűség
útja mellett: Isten mellett és a testvérünk
mellett.
Óra Krisztián atya

Templommegáldások
2020. augusztus 19-én megáldotta Székely János megyéspüspök a felújított kemenesmihályfai
és vönöcki templomokat.

Élet másokért, élet Krisztusért…
Pál apostol nem a saját kedvét, kényelmét keresi. Mert mire vágyna? Mi lenne
számára a nagyobb boldogság? Az Úrral
lenni a mennyek országában. Azonban az
ő szeme előtt testvérei üdvössége lebeg.
Arra, hogy még életben maradjon és őket
tanítsa, segítse, szeresse, nagyobb szükség
van.
Pál apostol fáradhatatlanul munkálkodott földi életében. Számára az élet
Krisztus volt. Vele együtt akart szenvedni,
vele együtt akart a kereszten lenni, érte
mindent veszni hagyott, hogy őt megnyerhesse. Egy ember, aki nem a saját
pecsenyéjét akarta sütögetni, nem akart
a középszerűségben elmerülni, hanem az
életet élni akarta: bátran, nagy áldozatokkal, töretlen hittel, kitartó reménnyel,

Azt felelték: „Az első.”
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony
mondom nektek: A vámosok és utcanők
megelőznek bennetek Isten országában.
Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a
vámosok és utcanők viszont hittek neki.
És ti, akik mindezt láttátok, még utólag
sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek
neki!”

Szent István vértanú-templom,
Kemenesmihályfa

Kemenesmihályfán az épület külseje
újult meg, a csapadékvíz elvezetést
is megoldották, valamint a környezetét is rendbe tették. Az épület belsejében pedig a lábazatot megfelelő
magasságig leverték, újravakolták,
hogy eltüntessék a vizesedés nyomait, megszüntessék a problémát.
Vönöckön ennél is nagyobb munkát
végeztek: gyakorlatilag a templomon teljes külső és belső felújítást
végeztek. Új a tető, a nyílászárók, a
térkövezés, a csapadékvízelvezetés.
A templom belsejében új a villamoshálózat, a világítás, járólap, a
liturgikus tér, emellett kifestették
a templomot és a fa mennyezetet
is kezelték. A Szent István király
ünnepének előestéjén, a vönöcki
Szent István király-templomban
bemutatott szentmise végén Székely
János megyéspüspök megáldotta az
új kenyeret.

Szent István király-templom,
Vönöck
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Déri Péter - Mindszenty József
Mindszenty József életét bemutató
sorozatunkban az egyházi iskolák
államosítása kapcsán kifejtett tevékenységéről olvashatnak (I. rész)
1946 februárjában Rómában bíborossá kreálta XII. Piusz pápa, ami igen
nagy nemzetközi ismertséget és tekintélyt szerzett neki, amit a tőle telhető legjobban igyekezett felhasználni. Miután hazaért a több hetes római
tartózkodásból, akkorra itthon már a
kommunista hatóságok nagyon komoly támadásokat indítottak a katolikus könyvkiadás és sajtó ellen.

MEGJELENT

Több kiváló könyvet, mint például
Mécs László papköltő versesköteteit,
vagy Prohászka Ottokár Diadalmas
világnézet című könyvét az ún.
„fasiszta könyvek” közé soroltak és
elrendelték a megsemmisítésüket.
Mindszenty bíboros természetesen
kiállt az egyházi szabad sajtó és a
könyvek kiadása mellett, és kérte a
két irodalmi érték megbélyegzésének
a visszavonását is. Ilyen szellemi
környezetben óriási jelentőségre
tettek szert az egyházi iskolák és kollégiumok. Az iskolák újjáépítését, a
háború végén elhurcolt felszerelések
pótlását, a nyolcosztályos formára
való áttérés anyagi alapját nagyrészt
a külföldi adományokból fedezték.

élete

A földjeitől megfosztott egyházi
intézmények eltartását a szülők biztosították. Áldozatkészségüket látva
1945 novemberében a magyar egyház
létrehozta a Katolikus Szülők Vallásos Szövetségét. Ennek keretében
megalakult minden katolikus iskolában a szülői munkaközösség. Az
új szervezet a főpásztorokkal együtt
védte és támogatta a hitvallásos iskolák működését.
Ennek mintájára 1947-ben az állami
iskolákban is megalakultak a szülői
munkaközösségek. A Püspöki Kar
arra törekedett, hogy létrehozzanak
egy katolikus egyetemet is, mert
látták, hogy egyre nehezebb a régi
rendszert fenntartani, mert annyira
kiszorítják a vallásos tanítást és nevelést az állami egyetemekről, főiskolákról.
Mindezeket a talpon maradási kísérleteket az állam nem jó szemmel
nézte, ezért valóságos hajtóvadászatot indítottak a hitvallásos iskolák
ellen. Éjszakai házkutatásokat tartottak, aminek keretében fegyvereket rejtettek el az iskolákban, majd
másnap nagy sajtónyilvánosság előtt
megtalálták őket, azt hirdetve, hogy
katolikus reakciós összeesküvést számoltak fel.

A hercegprímás

Mindez addig ment, amíg Baján elmaradt az éjszakai házkutatás, de a
másnapi hírekben címlapon jelent
meg, hogy mit találtak. Ebből világosan kiderült mindenkinek, hogy
milyen sátáni összeesküvés-hadjárat
indult az egyházi iskolák ellen. A
botrány után egy kicsit ezzel a módszerrel visszavettek, de kerestek másfajta hazugságokat.

A függetlenség szentje - Szent II. János Pál pápa életét bélyegeken és
képeslapokon bemutató kiadvány jelent meg

A világon is egyedülállónak számít az a kötet, amelyet 2020. augusztus
17-én mutattak be Szombathelyen, a Székesegyházban. Szent II. János
Pál pápa életét bélyegeken és képeslapokon keresztül ismerhetjük meg A
függetlenség szentje című kiadványban.
Steindl Rezső gyűjteményéből válogattak a készítők.
A kiadvány megvásárolható a Martinus Könyv-és Kegytárgyboltban.
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