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imádkozni, és vágytam egy mélyebb 
istenkapcsolatra. Alapvetően az imák és 
egy-egy konkrét szentmise alatt éreztem 
meg Isten hívását. Nagy segítséget jelen-
tett az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó is, 
ahol először találkoztam velem egykorú 
vallásos fiatalokkal (ugyanis alapvetően 
nem vallásos környezetben nőttem fel).

Eszter nővér
Már kisgyerekkorom óta járok szent-
misére, de ahogy növekedtem, félúton 
elveszett a hitem és már csak szokásból 
mentem el a templomba vasárnaponként.
A szüleim már 9 éves koromban elváltak, 
az anyukám egyedül nevelt és a csalá-
dom apai oldalával teljesen megszakadt 
a kapcsolat. Egyszer, 2013-ban azt a hírt 
kaptam, hogy az apai nagymamám a 
kórházban fekszik és valószínűleg meg 
fog halni. Rögtön berohantunk hozzá, 
végig imádkoztam az úton, hogy időben 
odaérjek, ám az orvosok azt mondták, 
megnézhetem ugyan, de nem fog megis-
merni, mert már senkit nem ismer meg. 
Én azért bementem hozzá és megismert. 

Senki sem értette, de egyértelmű volt, 
hogy felismert engem. Ezen a ponton 
fordult át bennem minden a Jóistennel 
kapcsolatban, innentől visszatértem Hoz-
zá, igyekeztem felé fordulni. 
Megerősítő tapasztalat volt számomra az 
is, amikor az egyik nálunk szolgáló atya 
összegyűjtötte a közeli falvakban lévő 
katolikus, templomba járó fiatalokat és 
ifjúsági hittant szervezett. Újdonság volt 
nekem az, hogy más fiatalok is vannak, 
akiknek fontos a hitben való növekedés.
Ezután még számtalanszor tapasztaltam 
az Ő szeretetét, és 2014-ben, a pályavá-
lasztásnál már erősen gondolkodtam, 
hogy hittanár legyek, mert szerettem vol-
na az Úr jóságát hirdetni. Sajnos matek és 
hittan párosítás nem létezett még ekkor, 
és matekból felkészültebb is voltam, így 
végül nem a hittanárit választottam.
Egyetemistaként megkérdezte tőlem egy 
szerzetes nővér, hogy szerintem miért 
nem lesz egy fiatal manapság szerzetes? 
És nem igazán tudtam rá válaszolni. 
Ez indította el bennem azt, hogy talán 
engem is erre hív az Úr. 

Krisztus jegyesei
 Fogadalomtétel a domonkos nővéreknél

Eszter nővér
Szent Domonkosról feljegyezték, hogy 
mindig Istennel vagy Istenről beszélt. Ez 
a lelkület az, ami engem leginkább vonz 
ebben a rendben. A prédikálásban meg 
tudom élni azt a mély vágyat, ami már 
gimnazista éveimben megfogalmazódott 
bennem. Emellett kiemelkedő az engesz-
telés, melyet szintén szívügyemnek érzek, 
ezért is Eszter a szerzetesi nevem, hiszen 
az ószövetségi királynőt is a népéért való 
közbenjárás jellemezte, s ugyanez hatotta 
át Szent Margitot is.

Martinus.hu
Mit gondolnak, mit kapnak cserébe a szer-
zetességen keresztül azért, hogy lemonda-
nak a világi életről?

Johanna nővér
Szerintem azt is mi kapjuk ajándékba, 
hogy képesek vagyunk "lemondani a vi-
lági életről", bár inkább csak megváltozik, 
nem pedig teljesen megszűnik számunk-
ra. Ezen túl azonban, bár még nagyon az 
elején vagyok, megtapasztaltam valamit 
annak a valóságából, amit Márk evangé-
liumában Jézus felel Péternek ugyanerre 
a kérdésére: "aki értem és az evangéliu-
mért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, 
apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit 
kap, most ezen a világon otthont, testvért, 
anyát, gyermeket és földet, az eljövendő 
világban pedig örök életet." (Mk 10,29-30). 
A nővérek olyanok számomra, mint egy 
nagy család.

Jácinta nővér
Alapvetően nem szoktam ezt így méreget-
ni. Az Úr egyszerűen olyan mélyen meg-
érintett a szeretetével, és Ő olyan jó, hogy 
ezért megéri minden egyébről lemondani. 

Eszter nővér
Ha az ember szerelmes és boldog kapcso-
latban él a párjával, akkor nem gondolko-
dik azon, hogy mennyi mindenről kellett 
lemondania azért, hogy annak az ember-
nek ígérjen hűséget. Így van ez a szer-
zetességben is: nem gondolkodok azon, 
hogy mi mindenről mondtam le azért, 
hogy itt legyek, csak Jézusra figyelek, az 
Ő szeretetére és az bőven elég nekem.

Martinus.hu
Mennyire „feltűnő/szembetűnő” ma egy 
domonkos nővér a világban? Ma még jel 
egy szerzetes, vagy a kulturális sokszínű-
ség miatt ez a szerepe elveszik?

Jácinta nővér
Úgy láttam, hogy például a habitus min-
denképp jel, az Istenhez tartozás egyér-
telmű jele. Annál is inkább feltűnő, mivel 
az emberek már teljesen elszoktak attól, 
hogy habitust viselő szerzetest lássanak 
az utcán. Ennek kapcsán talán felmerül 
bennük néhány kérdés, ami közelebb 
viheti őket Istenhez. 

Eszter nővér
A noviciátus alatt viszonylag keveset 
mozogtam emberek között, és még keve-
sebbet az utcán. Sokféle reakciót vált ki 
a habitus: volt, hogy azt mondták, biztos 
hogy jelmezben vagyok; aztán volt, aki 
csúnyán nézett rám, olyan is volt, aki 
elmondta az egész életének a történetét. 
Akárhogy is reagálnak, az mindig közös, 
hogy sosem én vagyok a tárgya a reak-
ciónak, hiszen engem személyesen nem 
ismernek. Mindenki, akivel találkoztam, 
elsősorban nem engem vett észre, hanem 
Istent, akinek szentelődtem. Rá reagáltak.

Augusztus 6-án hárman tet-
tek ideiglenes fogadalmat az 
Árpád-házi Szent Margitról 
nevezett Domonkos Nővé-
rek rendjében Kőszegen. Az 
ünnep felemelő pillanatai 
után volt lehetőség a három 
nővérrel kicsit beszélgetni 
az Isten felé megtett első 
lépéseikről, a novíciátusi 
tapasztalatokról, a hármas 
fogadalom jelentőségéről és 
a krisztusi jegyességről. Is-
merjék meg Johanna, Eszter 
és Jácinta nővéreket.

Az első szerzetes, akivel beszélgettem 
arról, hogy mi van bennem ezzel kapcso-
latban, egy domonkos nővér volt. És ő 
elirányított az itteni hivatásgondozóhoz. 
Ahogy jártam Budakeszire, egyre von-
zóbb lett számomra a Rend. Az Igazság 
hirdetése nagyon magával ragadott, 
és az engesztelés is. Ezen kívül egy élő 
közösséget láthattam, hitelesnek éreztem, 
ahogyan élnek, és immár 3 évet eltöltve 
itt úgy érzem, hogy itt a helyem.

Martinus.hu
Mik a domonkos rendi életben azok a 
vonások, amik az Önök számára fontosak, 
értékesebbek, amik miatt azt érezték, 
hogy valóban jó ide tartozni? 

Johanna nővér
A domonkos-lét főbb vonásai mind 
nagyon kedvesek nekem: az imádság, 
az apostoli munka, ezek egyensúlyban 
tartása, azaz egyszerre mindjobban 
Istennel lenni és elvinni Őt az emberek 
közé; a közösség, ami annyira élő, jó velük 
lenni és együtt nézni Istenre; a cél, hogy 
az embereket Istenhez közelebb segítsük, 
ezért tanulni, dolgozni, imádkozni. Mert 
ha rátaláltak az Úrra, akkor tudom, hogy 
megvan a kulcsuk a boldogsághoz.

Jácinta nővér
Nagyon vonzó volt számomra az imádság 
és a prédikáció mély egysége, illetve a 
szerzetesi élet kifelé is látható jelei, példá-
ul a habitus viselése.  Magával ragadott a 
liturgia fontossága és szépsége is.

Martinus.hu
Az első kérés mindannyiukhoz azt hiszem 
nem is lehet más, mint az, hogy mesélje-
nek családjukról, illetve arról az Istenél-
ményről, ami Önöket a szerzetesi élet felé 
irányította.

Johanna nővér
Bár kicsi koromtól jártunk templomba, 
élő hitem csak a gimnázium alatt lett. 
Egyházi iskolába jártam az utolsó nyolc 
évben, és az ottani barátaimnak köszön-
hetően találtam rá Istenre - vagy inkább 
talált Ő rám. Az egyik barátnőm az egyik 
domonkos nővér húga, így találkoztam 
a nővérekkel, egy másik barátnőm pedig 
maga is szerzetes szeretett volna lenni, 
ami megértette velem, hogy ez nem 
amolyan mesebeli dolog, hanem nagyon 
is valóság, akár én is lehetnék az.
A legmeghatározóbb esemény a végzős 
évemben volt, amikor úgy alakult, hogy 
minden héten kétszer egy háromnegyed 
órát töltöttem az iskola kápolnájában. Ott 
ültem a tabernákulum előtt és úgy imád-
koztam, ahogy eszembe jutott. Elmond-
tam az Úrnak, ami csak felötlött bennem, 
énekeltem... Nagyon megszerettem azt a 
nyugalmat és békét. Ezért egyszer, amikor 
az iskolában magamba zuhantam, ott 
kerestem menedéket. Ekkor történt, hogy 
az Úr megértette velem és lényegében 
megígérte, hogy mindig velem lesz. Ez 
volt az, ami a rákövetkező évben odáig 
fejlődött bennem, hogy én is mindig Vele 
szeretnék lenni. 

Jácinta nővér
A hivatás gondolata először 15 éves 
koromban, egy nővérekről szóló újság-
cikk olvasása közben merült fel bennem. 
Később, részben a bérmálkozási előké-
szület hatására, elkezdtem komolyabban 
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Martinus.hu
Mit tapasztalnak, mennyire fontos a 
világnak ma Krisztus?

Jácinta nővér
Úgy látom, hogy nagyon sokan egyál-
talán nem gondolnak Istenre és teljesen 
közömbösek a vallás iránt. Ezzel együtt 
mégis sokan keresnek választ a kérdése-
ikre és vágynak valami mélyebbre, de ők 
maguk sem tudják, hogy mit keresnek. 
Isten azonban őket is meg akarja aján-
dékozni a szeretetével, az ő szeretetükre 
is vágyik, számára mindenki egyformán 
fontos, még ha ők ezt nem is sejtik. 

Eszter nővér
Az a fő kérdés szerintem, hogy a világ 
mennyire tudja, hogy Krisztusra van 
szüksége. Azt látom, hogy mindenkinek 
a maga életében, a maga helyzetében, a 
maga hitéhez mérten fontos Jézus. Nekem 
szerzetesként máshogy fontos, mint 
annak, aki a családjában él. Ugyanígy 
máshogy fontos egy kereszténynek, mint 
valakinek, aki nem hisz Istenben... ugyan-
akkor neki is fontos, hiszen pl. ha meghal 
valakije, nem hiszi el, hogy ennyi volt az 
élet, keresi azt a stabil pontot, ahol létezik 
örök élet. Úgy gondolom, sokszor az a 
gond, hogy az ember nem tudja, hogy az 
örök élet Krisztusban van.

Martinus.hu
Mit tartanak legfontosabb feladatuknak/
küldetésüknek a hivatásukban?

Johanna nővér
Én azt hiszem, az a fő feladatom, hogy 
úgy legyek jelen a világban, hogy általam 
Isten jelenléte legyen egyre érezhetőbb. 
Hogy ezt pontosan miként tudom megva-
lósítani... Istennek semmi sem lehetetlen, 
úgy hiszem, idővel megtanít majd rá.

Jácinta nővér
A Domonkos Rendet azért alapította 
Szent Domonkos, hogy testvérei az evan-
géliumot hirdessék minden embernek. 
Úgy látom, ma is ez a legfőbb küldeté-
sünk, különösen egy olyan világban, 
ahol nagyon sokan teljesen elfelejtkeztek 
Istenről.

Eszter nővér
A legfontosabb küldetés számomra, hogy 
Krisztust vigyem az emberekhez, és az 
embereket pedig Őhozzá vezessem. Úgy 
érzem, ez a vágy a hivatásom alapja, 
ez működik bennem már középiskolás 
korom óta.

Martinus.hu
Külön-külön is kérdezném Önöket. A noví-
ciusi időszak után került sor az ideiglenes 
fogadalomtételre. Milyen tapasztalatokkal 
gazdagodott ezen időszak alatt?

Eszter nővér
A noviciátus főleg az önmagammal 
való találkozás, illetve az Istennel való 
kapcsolatom elmélyítésének a helye volt. 
Megtapasztaltam, hogy a gyengeségeim, 
a méltatlanságom ellenére is a szerzetes-
ségre hív az Úr. Itt szeretne boldoggá ten-
ni, és itt szeretne kibontakoztatni minden 
Tőle kapott ajándékot bennem.

Martinus.hu
Említette a beszélgetés elején, hogy 
egyetemistaként nagy hatással volt Önre 
az a kérdés, hogy miért nem lesz valaki 
szerzetes, és erre nem tudott felelni. Ha 
azt a kérdést teszem fel, hogy miért lesz 
egy mai fiatal Krisztus jegyese, miközben 
kereszténységét, keresztény hivatását 
világi emberként is betöltheti, megélheti, 
akkor erre mit felel, és miként adna vála-
szával buzdítást másoknak is?

Eszter nővér
A szerzetesség keresztény hivatás, de 
azon belül radikálisan, egészen Isten-
nek adott élet. Jézus korában is voltak 
tanítványok, akik a saját környezetükbe 
visszatérve hirdették Jézust, és voltak 
apostolok, akiket arra hívott, hogy Vele 
legyenek, Vele járják az ő útját, majd oda 
menjenek, ahová küldi őket, hirdetni az 
örömhírt. Az Úr engem arra hívott, hogy 
hagyjak el mindent Érte, legyek Vele min-
dig, Őt hirdessem mindenkinek. Én ezért 
lettem Krisztus jegyese.

Martinus.hu
Jácinta nővért játékra hívom. Amikor 
Istenről tanúságot tesz, mi az a három 
tulajdonsága amiről beszél, és miért?

Jácinta nővér
A noviciátus zárt időszaka alatt még nem 
sok lehetőségem volt a tanúságtételre, 
de amit mindenképp kiemelnék, az Isten 
végtelen jósága, hatalma és gyöngédsége. 
Isten végtelenül jó, soha nem hagy el, és 
a legnehezebb helyzetekben is mellettünk 
áll. Isten hatalmas is, nem hagy cserben 
és minden helyzetet meg tud oldani, ha 
mi szabadon ráhagyatkozunk.  Ő a legha-
talmasabb Pártfogó. Végül leírhatatlanul 
gyöngéd is, egészen közel van hozzánk, 
Szent Ágoston szavaival: "közelebb, mint 
mi saját magunkhoz" .

Martinus.hu
Az Ön számára mit jelent Isten hívása?  

Jácinta nővér
Számomra szerzetesként Isten hívása a 
Vele való nagyon mély találkozás. Egy 
olyan találkozás, mely egész lényemet 
érinti, és amelyben olyan csodálatosan 
megtapasztalom az Ő szeretetét, és azt, 
hogy Ő teljesen odaadja nekem Önmagát, 
hogy én sem válaszolhatok, nem szeret-
nék kevesebbel válaszolni erre a Szeretet-
re, mint egész életemmel.

Martinus.hu
A fogadalomtétel után hogyan folytatódik 
a nővérek képzése? 

Johanna nővér
A juniorátus évei alatt folytatódik és 
mélyül az a képzés, amit a novíciátus 
alatt kaptunk. Fokozatosan egyre jobban 
részt veszünk az apostoli munkákban, és 
tanuljuk, pontosan hogyan is tudunk do-
monkos nővérként élni a világban, hiszen 
eddig kissé el voltunk zárkózva tőle. Ki-
tapasztaljuk, hogyan tudunk egyensúlyt 
tartani az imádság és a munka között, 

hogy a kettő ne különüljön el egymástól, 
hogy tudjunk állandó imádságban élni. 
A teológia tanulása is fontos része, hogy 
jobban megismerjük, mi az, amit hiszünk, 
amit élünk, amit tovább akarunk adni 
és a képzésnek az is része, hogy miként 
tudjuk ezt megtenni.

Martinus.hu
Mivel bátorítaná a fiatalokat, hogy vál-
lalják a Krisztusnak egészen elkötelezett, 
szerzetesi életet? 

Johanna nővér
Kezdésnek talán azt mondanám, mert 
Isten vezetését követni megéri. Bármerre 
hív: papnak, szerzetesnek, családba... Ő 
alkotott minket és pontosan tudja, milyen 
úton tudunk a legboldogabbak lenni, még 
nálunk is jobban. Ha pedig egészen magá-
nak szeretne minket, erre egy kilencven 
éves nővérünket szeretném idézni, aki 
még 1950 előtt lépett be a rendbe és a 
hivatását a kommunizmus ideje alatt, az 
illegalitásban is élte: "Ha a Jóisten van az 
első helyen az életedben, ha igazán mély 
kapcsolatban vagy vele, annak személyes-
sége olyan hatalmas boldogságot ad, amit 
senki mástól nem kaphatsz meg." Ezt én is 
elkezdtem tapasztalni, elmesélek egy apró 
csodát: amikor tíz éves voltam, írtam egy 
mesét. Egy kislányról szólt, aki nagyon 
szerette a havat. Egyik nap vitorlázás 
közben beszippantotta egy örvény és így 
átkerült egy másik világba, ami az ottho-
na lett. Ott másik lányokkal vágott neki 
a kalandoknak egy olyan helyen, ahol pél-
dául minden fehér, még az emberek bőre 
és ruhája, sőt kezdetben a hajuk is, ami 
az idő múlásával egészen sötét lesz. Most 
több, mint tíz évvel később arra jöttem rá, 
hogy a mese lényegében valóra vált: több 

részlete is, de a leghihetetlenebb az, hogy 
nővérként a ruhánk fehér és kezdetben 
a fátylunk is, mert a fogadalomtételkor 
kapunk feketét. Amit én akkor megál-
modtam, az Úr valóra váltotta még a 
legapróbb részleteket is, és ez a figyelmes-
sége egészen csodálatos.

Martinus.hu
Mit jelent Önöknek a fogadalomtétel? 

Johanna nővér
Számomra a fogadalomtétel valahogy 
annak a biztosítéka, hogy örökké fogom 
tudni szeretni az Urat. Hiszen ezáltal 
egészen Istennek adom magam, az lesz a 
"kötelességem", hogy Őt szeressem. Így, ha 
később nehéz lesz, ha úgy érezném, hogy 
távol kerültem Istentől, ennek a tudata, 
hogy "megígértem", erőt adna, hogy újból 
keressem Őt, hogy újból keressem ezt a 
szeretetet. Ő pedig, ha keresem, tudom, 
hogy hagyná, segítene, hogy Rátaláljak, 
ahogy korábban is, ahogy az elején is.

Jácinta nővér
Számomra a fogadalomtétel válasz az en-
gem végtelenül szerető Istennek, aki en-
gem már akkor szeretett, amikor én még 
nem is ismertem Őt. Krisztus a kereszten 
mindannyiunkért odaadta az életét, 
ezért az engedelmességre, a tisztaságra 
és a szegénységre tett fogadalom által 
válaszul én is szeretném teljesen, egész 
lényemmel odaadni magamat Neki.  

Eszter nővér
Az életem olyan volt eddig, mint azé a 
bárányé, aki elkóborolt. Aztán utánam 
jött Jézus, a jó pásztor és elindultunk 
hazafelé. Egész úton rettegtem, hogy 
mi lesz... hogy majd büntetést kapok a 
tévelygésért. Ehelyett mikor hazaértünk, 
magához ölelt, a házába fogadott és nem 
akar többé elengedni. Én sem akarok már 
elmenni, hiszen ekkora szeretetet senkitől 
sem kaptam, és senkit sem szeretek így. A 
fogadalomtétel ennek a hazaérkezésnek a 
pillanata.

Imádkozzunk a nővérekért, hogy Isten 
tegye teljessé a jót, amit elkezdett az 
életükben. 
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2020.10.04. – Évközi 27. vasárnap

Fil 4,6-9.
Testvéreim!
Ne aggódjatok semmiért, hanem minden 
imádságotokban és könyörgésetekben 
terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt 
az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely min-
den értelmet meghalad, megőrzi szíveteket 
és értelmeteket Krisztus Jézusban.
Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak 
gondolataitok, ami igaz, tisztességes és 
igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, 
dicséretre méltó, ami erényes és magasz-
tos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit 
hallottatok és példámon láttatok, azt 
váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke 
Istene! 

Isten békéje

Pál apostol Istent a béke Istenének nevezi. 
Az Isten békéje, amely minden emberi ér-
telmet felülmúl, egy olyan béke, amelyet 
a világ nem adhat. Ezt a békét csak a 
Feltámadott adhatja nekünk is, ahogy az 
apostoloknak is adta: „Békesség nektek!” 
Erre a békére szomjazik emberi létünk.
Egy olyan világban élünk, ami sokszor 
kiszámíthatatlan, gyorsan változik, 
amelyben a boldogságot keresve sokan 
futnak és rohannak valahova, a belső 
béke azonban nem az övék. Sokszor min-
ket is beszippant ez a felszínes, mélység 
nélküli létmód.
Emellett annak feszültségében élünk, 
hogy amit Krisztustól halottunk, ta-
nultunk, példáján láttunk nem tudjuk 
megvalósítani. Tudom mi a jó, mit kellene 
tennem, de nincsen hozzá erőm; nem 
tudok változtatni. Ez a tehetetlenség 
sokszor megbénít és elszomorít.
Ebbe a békétlenségbe, ebbe a feszültségbe 
kell beengednünk Isten mélységét és béké-
jét. Meg kell hallanunk az Ő szavát: Evezz 
a mélyre! Ne félj megállni és a csendben 
rám figyelni! Ne félj, én veled vagyok! 
Csak várj türelmesen, és megszabadíta-
lak! Bűneid bocsánatot nyertek. Menj, de 
többet ne vétkezzél!

2020.10.11 – Évközi 28. vasárnap

iz 25,6-10a.
A Seregek Ura bőséges lakomát rendez 
minden nemzetnek ezen a hegyen. Lako-
mát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava 
falat, és erős színbor. És ezen a hegyen 
leveszi a leplet, amely minden népet beta-
kart, és a fátyolt, amely minden nemzetet 
elborított.
Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az 
Úr letörli a könnyet minden arcról, lemos-
sa népéről a gyalázatot, lemossa az egész 
földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon 
majd így beszélnek: Íme, a mi Istenünk! 
Benne reméltünk. hogy ő megszabadít 
minket.
Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és 
ujjongjunk szabadításának! Lám az Úr 
keze megpihen e hegyen.

AmI ránk vár…

Miről szól Izajás próféta jövendölése? 
Arról, ami ránk vár. Jézus előre ment: 
meghalt, feltámadt, fölment a mennybe, 
hogy előkészítse számunkra a mennyei 
örök hajlékot, a mennyi örök lakomát. 
Életünk célja, hogy eljussunk ide, hogy 
Isten kegyelméből és irgalmából részünk 
lehessen az örök boldogságban.
Ott már nem lesz fátyol a szemünk előtt, 
színről-színre fogjuk látni Istent. Ez azt je-
lenti, hogy még itt a földön élünk, bizony 
még homályosan látunk: mindig van 
helye és létjogosultsága a titoknak, nincs 
minden kérdésünkre válasz, értetlenül 
állunk sokszor a történtek előtt.
Ott majd letörölnek szemünkről minden 
könnyet. Ez azt jelenti viszont, hogy földi 
létünk idején, amíg élünk könnyezni 
fogunk: siratjuk saját bűneinket, sírunk 
mások bűnei felett, együtt sírunk a 
testvérrel tehetetlenségünkben, könnyes 
a szemünk szeretteink, barátaink sírjánál; 
a bűn, a fájdalom, a betegség és a halál 
rámutatnak újra és újra törékeny ember-
voltunkra, kicsinységünkre.
Mit tudunk tenni? Hűségesen folytatjuk 
földi zarándokutunkat az értelem és az 
élet sötétségeiben is Isten felé és Őbenne 
bízva, aki maga az örök világosság és a 
minden vigasztalás forrása.

2020.10.18. – Évközi 29. vasárnap

Mt 22,15-21.
Abban az időben:
A farizeusok félrevonultak és megtanács-
kozták, hogyan tudnának belekötni Jézus 
szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítvá-
nyaikat és a Heródes-pártrakat a követke-
ző kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat 
beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz 
híven tanítod, és nem vagy tekintettel 
az emberek személyére. Mondd hát meg 
nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót 
fizetni a császárnak vagy nem?” De Jézus 
felismerte gonoszságukat és így szólt 
hozzájuk: „Miért kísértetek, ti képmutatók! 
Mutassátok csak meg az adópénzt!” Aztán 
megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a 
felirata ez?” Azok azt felelték: „A császáré.” 
Erre ő így szólt hozzájuk: „Akkor hát 
adjátok meg a császárnak, ami a császáré 
– az Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek 
hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és 
elmentek.

Isten és császár

Jézus a földi és az égi úrhoz való helyes 
viszonyról tanít.
Adjátok meg a császárnak, ami a csá-
száré! – Nem eshetünk abba a hibába, 
hogy az égi haza polgáraiként megvetjük 
földi hazánkat. A teremtett világ Isten 
ajándéka. Jézus nem elítélni jött ezt a 
világot, hanem üdvözíteni. A teremtett 
világ javait szabadon, bölcsen és hálával 
jól kell felhasználnunk, üdvösségünket 
munkálva. A Teremtő munkatársaiként 
kell dolgoznunk, teremtenünk, alkotnunk, 
hogy ezt a világot szebbé, jobbá tegyük és 
előkészítsük Jézus második eljövetelére, 
amikor Isten lesz minden mindenben. 
Világi elöljáróinkért imádkoznunk kell, 
hogy a szeretet kultúráját építsék. Meg 
kell tennünk kötelességeinket, amelyekkel 
hazánknak és embertársainknak tarto-
zunk.
Adjátok meg Istennek, ami az Istené! – 
Istent itt a földön egyre jobban meg kell 
ismernünk, szeretnünk és életünkkel meg-
dicsőítenünk. Imáink, áldozataink nem 
Istent teszik nagyobbá, hanem bennünk 
visznek közelebb Hozzá. Mindenekelőtt 
Isten országát és annak igazságát kell 
keresnünk, ha így teszünk, megtapasz-
taljuk, hogy az Úr mindig gondoskodik 
arról, amire szükségünk van. Fontos az 
anyagi biztonság, az egészség, de minden-
nél fontosabb lelki egészségünk, szívünk 
tisztasága és békéje. Legyünk éberek, és 
tartsuk távol magunkat a Gonosztól, aki 
lelkünket a romlásba tudja dönteni!

Vasárnapi gondolatok
2020.10.25. – Évközi 30. vasárnap

1 tessz 1,5c-10
Testvéreim!
Mindnyájan tudjátok, hogy hogyan 
viselkedtünk körötökben a ti szolgálato-
tokra. Ti pedig az Úr és a mi követőink 
lettetek. A tanítást a sok nehézség ellenére 
is a Szentlélek örömével fogadtátok, és 
így Makedóniában és Ahájában minden 
hívőnek példaképei lettetek. Istenbe vetett 
hitetek mindenütt ismertté vált, ezért 
nem is kell róla beszélnünk. Az emberek 
maguktól mondják el, hogyan fogadtatok 
minket, hogyan fordultatok a bálványoktól 
az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek 
szolgáljatok és várjátok a mennyből Fiát, 
Jézust, akit a halálból feltámasztott, s aki 
megment minket az eljövendő haragtól.

Istent hIrdetnI, szolgálnI és várnI 
FIát

Pál apostol ebben a levélrészletben megfo-
galmazza a keresztény ember létének ket-
tős valóságát, keresztmetszetét. Minden 
szentmisében Isten népe együtt mondja: 
„Halálodat hirdetjük Urunk és hittel vall-
juk feltámadásodat, amíg el nem jössz.”
Jézus halálát és feltámadását hirdetjük, 
ha a mindennapokban élő áldozattá 
válunk, és nem tétovázunk odaadni az 
életünket. Minden nehézség, ellenerő el-
lenére hinnünk kell Krisztus keresztjének 
erejében. Krisztus halálából fakad a mi 
életünk, a mi feltámadásunk.

Meg kell töretnünk nekünk is, hogy 
életünkkel másokat tápláljunk, éltessünk 
és szolgáljunk. A mag halálából mindig 
gyümölcs fakad.
Várjuk Krisztus második eljövetelét. A re-
mény nem csal meg minket. Isten hűséges 
az ígéreteihez. Jó türelmesen várakozni, 
mert az Isten megszabadít. A vigasztaló 
Szentlélek segít abban, hogy kitartóan, 
éberen, tevékenyen, reménnyel és öröm-
mel várakozzunk Krisztusra. Készülnünk 
kell a Jézussal való személyes találkozás-
ra is halálunk pillanatában. Ennek idejét 
nem ismerjük. Ezért minden napunkat 
éljük úgy, szeressünk úgy, mintha az 
utolsó lenne! 

Óra Krisztián atya

Perenye lakóit 1849-ben, a sza-
badságharc leverése után, súlyos 
kolerajárvány tizedelte meg, amely 
1849. szeptember 26-án kezdődött és 
november 28-án ért véget. A gyilkos 
kórt a szabadságharcból hazatérő 
honvédek hozták magukkal. Előfor-
dult, hogy egy családból többen is 
meghaltak a súlyos betegség követ-
keztében. A falu római katolikus 
lakossága ekkor fogadalmat tett: 
ha elmúlik a kolerajárvány, minden 
esztendőben a közeli, Velem mellett 
álló Szent Vid-kápolnába gyalog elza-
rándokolnak a Szűzanya tiszteletére 
hálából, hogy megszabadultak a sok 
halálos áldozatot követelő járványtól.  
Ezt a fogadalmukat pedig azóta is 
tartják a perenyei hívek: még a kom-
munizmus idejében sem szakadt meg 
a hagyomány.

Idén szeptember 20-án került sor a 
zarándoklatra. A hagyományok alap-
ján reggel 6 órakor imával kezdődött 
a zarándoklat a Szent Ágota-temp-
lomban, a falut elhagyva Kőszegszer-
dahelyen át érkeztek Velembe, majd 
a Szent Vid-kápolnához. Harangozó 
Vilmos kőszegi plébános mutatta be a 
szentmisét. Az idei zarándoklat azért 
is különleges volt, mert keresztelőt is 
tartottak. 

A hűség útján
Újra elzarándokoltak a perenyei hívek a Szent Vid-kápolnához
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2020. szeptember 18-
án dr. Székely János 
megyéspüspök áldotta 
meg a Magyar Cser-
készszövetség III. Nyu-
gat-magyarországi 
Kerületének székházát 
Szombathelyen.
Az épület történeté-
ről, funkciójáról, a 
cserkészet jövőjéről is 
beszélgettünk
Nagylaki András 
cserkészvezetővel.

Újra birtokba vehették a cserkészek a 
székházukat Szombathelyen. Az olva-
sók számára több állítás is furcsa lehet 
ebben a mondatban. Részben, hogy 
újra, illetve, hogy székházuk van a cser-
készeknek. Tisztázzuk ezeket a fogal-
makat. Először is, hogy itt ugyan egy új 
épületről van szó, de igazából székhá-
zuk régen is volt a cserkészeknek.
A cserkészet magyarországi kezdetei 
1910-ig nyúlnak vissza. A nyugati 
határszélen 1919 őszén jött létre a 
Nyugat-magyarországi Cserkészszövet-
ség, Szombathely központtal, a Magyar 
Cserkészszövetségtől függetlenül. 1920-
ban már 9 csapat működött.

A NY.M.CS.SZ. már ekkor elhatározta, 
hogy szükség van egy adminisztratív 
és reprezentatív székhelyre. 1922-ben a 
NY.M.CS.SZ. egyesült a Magyar Cserkész-
szövetséggel, és annak III. Kerületeként 
(Vas, Sopron, Moson és Zala vármegyék 
területe) működött tovább. 1926-ban a 
kerület folyóirata, a Cserkészvezető adta 
hírül, hogy gyűjtést kezdenek egy épülő 
cserkész székház javára. Ennek eredmé-
nyeként 1935-ben átadták a Cserkész 
utcában felépült Cserkész Székházat. 
Ezt az épületet 1945-ig használhatták 
a cserkészek, amikor a bevonuló szov-
jet megszálló hadsereg katonai célokra 
lefoglalta. A szovjetek 1958-ban hagyták 
el az épületet, ekkor került a terület és 
a ház a város tulajdonába. (A Magyar 
Cserkészszövetséget a kommunista rezsim 
1948-ban megszűntette, összes ingatla-
nát kárpótlás nélkül elvette.) Az épület 
és a terület ettől kezdve a Remix, majd 
az Epcos cégek területe lett. Miután az 
Epcos kivonult a területről, 2016-ban az 
akkori városvezetés, dr. Puskás Tivadar 
polgármester úr kézjegyével ellátva, egy 
szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar 
Cserkészszövetséggel, miszerint „meg 
kívánják teremteni annak lehetőségét, 
hogy az ifjúság nevelésében pótolhatat-
lan szerepet vállaló cserkészek újra az 
egykori cserkész székházban működhesse-
nek és az épület mielőbb ismét a Magyar 
Cserkészszövetség tulajdonába visszajus-
son”. Ezután egy uniós pályázat keretében 
a terület egy része megújult, megépült a 
Vívóakadémia, az Asztalitenisz Csarnok, 
vele párhuzamosan az eredeti tervekkel 
külsejében gyakorlatilag megegyező, 

de belső tereiben új Cserkész Székház is 
felépült, miután a még álló régi épületet 
lebontották. 2020 júliusában aláírtuk a 
szerződést az önkormányzattal, ennek 
alapján 5 évig meghatározott összegért 
béreljük a székházat.

Ön mikor hallotta először a cserkészház 
történetét? 
A Cserkész Székházról először 1992-
ben hallottam, amikor őrsömmel, mint 
őrsvezető az Országos Cserkésztörténeti 
Verseny döntőjére készültünk, miután a 
kerületi fordulót megnyertük. A felkészí-
tőnk, Szabó József öregcserkész nagyon 
sok kutatási anyaggal rendelkezett kerü-
letünk és a cserkészet történetéről. Tőle 
hallottunk a Cserkész Székházról. Arról, 
hogy részben még most is áll, valamint 
arról is, hogy az 1970-es években kivették 
az alapkőből az időkapszulát, ami azóta a 
múzeumi raktárból állítólag eltűnt.

Gondolt arra, hogy egyszer újra meg-
épül a ház?  
Sokáig gondolni sem mertünk rá. Az fel-
merült bennünk, mikor már az Epcos-hoz 
tartozott a terület, hogy egy emléktáblát 
el lehetne helyezni az épületen, de ebből 
nem lett semmi.

Milyen funkciót látott el korábban az 
épület, milyen cserkészprogramokat 
tartottak itt? 
A Cserkész Székház egyrészt adminisztra-
tív központ volt. Működött itt néptánc-kör 
a regöscserkészet keretein belül. Itt 
próbált a cserkész fúvószenekar, volt itt 
rádiós-szoba is. Valamint egy nagyterem, 
ahol előadásokat, vezetőképző tanfolya-
mokat, bálokat is tartottak.

Miért gondolták, hogy ha lehetőség van 
rá, akkor felépítsék újra ezt a székhá-
zat? És az új épülettel mik a tervek?  
Hogyan tudja majd használni a cser-
készközösség?
Részben azért mertünk rá gondolni, mert 
a történelmi igazságtétel eszméje ezt 
sugallta. Valamint egy központi irodára is 
szükségünk van, hiszen már az újraindí-
tástól, 1989 januárjától volt titkársága 
a III. Cserkészkerületnek. Így most egy 
helyre kerülnek a működéssel kapcsolatos 
eddigi irataink, tárgyi dolgaink, relikvi-
áink.
A cserkészmozgalom működése egy meg-
határozott célrendszer, egységes pedagó-
gia és tematika szerint működik. A kerü-
let csapatainak vannak közös programjai, 
például közgyűlés, cserkészvezetők talál-
kozója, egy- vagy többnapos vezetőkép-
zések, korosztályos hétvégi programok, 
cserkészbál, s ilyenkor szükség lehet arra, 
hogy szálláshelyet, tisztálkodási helyet, 
nagyobb termet biztosítsunk számukra. 
Csapatainknak vannak külföldi testvér-
kapcsolatai, az ő számukra is jó lehetőség, 
hogy szombathelyi tartózkodásuk alatt 
itt biztosított a szállásuk. A nagyterem 
alkalmas kisebb konferenciák, előadások, 
koncertek megtartására is.

Miért nem elég, ha a plébániákon tar-
tanak foglalkozásokat? Hiszen ott min-
den cserkészcsapat a saját környezeté-
ben végezheti szolgálatát, ismerkedhet 
a sajátos helyi körülményekkel.
A cserkészcsapatok nem mind plébáni-
ákhoz kötődnek, vannak iskolákhoz és 
alapítványokhoz kapcsolódó csapatok is. 
Nem minden csapatnak van állandó vagy 
ideiglenes cserkészotthona. Saját csapa-
tom az élő példa erre, harminc év alatt 
a kilencedik helyen vagyunk, és még a 
mostani is csak ideiglenes cserkészottho-
nunk. Ezeknek a csapatoknak is segítség 
lehet ez a központ.

Azt a híradásokból tudjuk, hogy nem 
egyedül lesznek itt az épületben. 
Osztoznak az evangélikus közösséggel, 
iskolával. Miért, mit lehet tudni a meg-
állapodásról?
Valóban szerződtünk a Reményik Sándor 
Evangélikus Általános Iskolával, akik 
oktatási célból, osztályteremként, vala-
mint hangszeres oktatásra és szakköri 
foglalkozásokra használják a helyisége-
ket. Az iskola cserkészcsapata is kapott 
egy szobát az épületben. A Közgyűlésen 
megszavazott, az önkormányzattal kötött 
szerződésünk is tartalmazza a közös hasz-
nálatot, ahogy erről korábbi nyilatkozata-
inkban is beszéltünk. 

Az evangélikus iskolától kapott bérleti 
díj tulajdonképpen a könyvelési költ-
ségeink fedezésére elegendő, jelképes 
összeg. Emellett a rezsiköltségeket fizeti 
még az intézmény. Mivel a cserkészeink 
hétköznapokon valamelyik iskolában az 
iskolapadban ülnek, ezért az épület ebben 
az időben kihasználatlan lenne. A cserké-
szek délutánonként és hétvégén tudják az 
épületet aktívan használni, valamint a 
szünidőben. 

Adhat-e ez az épület, az itt és így kapott 
lehetőség új lendületet a cserkészmoz-
galomnak egyházmegyénkben? Miért 
bátorítaná a híveket, hogy vállaljanak 
szerepet a cserkészmozgalomban?
Igen, mindenképpen fontos mérföldkő 
a III. Cserkészkerület életében, az újra-
indulás óta eltelt harminc év után ez a 
lehetőség. A nagyközönség számára is 
egy jelzés, hogy a cserkészet még min-
dig létezik és a XXI. században a jövőbe 
tekintő, de a múltat is megőrző szervezet. 
Ezt jelképezi, hogy az eredeti helyén, a 
régi formát megőrizve, de újonnan építve 
nyitotta meg kapuit a „Cserkészház”.
Az újraalakuláskor volt egy nagy érdek-
lődési hullám. Szinte minden nagyobb 
településen, városokban és falvakban 
volt cserkészcsapat, közülük azóta több 
megszűnt. A meglévő csapatok lelkes 
vezetőitől nagy áldozatot jelent, hogy 
munkájuk és családjuk mellett gyakorlati-
lag társadalmi munkában, anyagi juttatá-
sok nélkül foglalkoznak a rájuk bízott 
cserkészekkel. Az átkos negyven évben 
történt üldöztetés, betiltás együtt járt a 
szervezet megbélyegzésével, lejáratásával, 
melynek nyomai sajnos beivódtak sokak 
gondolkodásába és ez befolyásolja tagja-
ink számát.

Azok a hívek, akik maguk és gyermekeik, 
unokáik számára értéket őrző, hitet erősí-
tő, elmélyítő és megélő, a társadalom szá-
mára hasznos, élményekkel teli közössé-
get keresnek, a cserkészetben megtalálják 
ezeket. A folyamatosan megújuló, korunk 
kihívásaira kreatívan válaszokat kereső, 
az eredeti tíz cserkésztörvényen alapuló 
cserkészmozgalom minden korosztály 
számára nyitott, a cserkészcsapatok szere-
tettel várják az érdeklődőket. 
A Cserkészház nemcsak a cserkészeknek, 
hanem a plébániákon működő csoportok-
nak, ifjúsági közösségeknek is szálláshely-
ként szolgálhat néhány napos szombathe-
lyi tartózkodásuk alatt.

Nagylaki András cserkésztiszt,
a 387.sz. Szily János cserkészcsapat 

parancsnok,
a III. Kerület ügyvezető elnöke.

MEGÁLDOTTÁK A CSERKÉSZ SZÉKHÁZAT
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2020. szeptember 5-én Horváth 
József pápai prelátus áldotta 
meg Püspökmolnáriban a Szom-
bathelyi Egyházmegye által 
fenntartott Szent Teréz Anya 
Otthont.

A kis falu hosszú évek óta üresen álló 
egykori plébániaépületét újította fel az 
elmúlt hónapokban az Egyházmegye. Egy 
kétgyermekes család, illetve egy szudáni 
férfi lakik a kétszintes épületben. Pár 
percre bepillantást engedtek életükbe, 
sorsukba. 
Sami 2013-ban érkezett hazánkba, a 
polgárháború elől menekült Szudánból 
Magyarországra. Nagyon örült a segítség-
nek, amit a katolikus egyháztól kapott az-
óta, hogy megérkezett. És most egy újabb 
állomása az életének püspökmolnári, 
illetve a Szombathelyi Egyházmegyével és 
az Egyházmegyei Karitásszal való kapcso-
lat. A martinus.hu-nak adott interjújában 
elmondta: hazánkban békére talált, az 
emberek elmondhatják véleményüket, és 
hálás, hogy a Püspökmolnáriban működő 
házba is befogadták és segítenek neki 
mindenben: pl. az adminisztratív teendők 
elvégzésében, a mindennapi megélhetés-
ben. 

Amikor arról kérdezem, hogy milyen 
állapotok uralkodtak Szudánban, ami 
miatt el kellett jönnie, nem fukarkodott 
a szavakkal. Azt mondta: gyermekko-
rában még békében éltek egymással a 
muszlimok és a keresztények. Ám egy új 
politikai vezetés mindezt megváltoztat-
ta, egymás ellen uszította az embereket. 
Szudán is kettészakadt, kitört a háború. 
Sami is muzulmán vallású, de szomorúan 
tapasztalta, hogy hazánkban nem kapott 
segítséget az itteni muszlim közösségtől. 
Eltérően a keresztényektől és ennek ha-
tására is elkezdte olvasni a Bibliát, és az 
ismerkedést Krisztus tanításával.

A kétgyermekes család Szombathelyről 
költözött Püspökmolnáriba. Nevüket, 
arcukat nem vállalták. Annyit az édes-
anyától megtudtam, hogy a magas albér-
letárak és az egyéb megélhetési költségek 
elvitték a férjével együtt megkeresett havi 
jövedelmük nagy részét. Kértek segítséget 
a Szombathelyi Önkormányzattól, de 
megfelelő bérlakás híján, nem tudtak a 
megyeszékhelyen tovább maradni. Ebben 
a kritikus helyzetben érkezett a Szombat-
helyi Egyházmegye segítsége. A család 
szeret itt élni, úgy érzik, hogy támogatják 
őket a helybeliek. A gyermekek a helyi 
iskolába járnak. 

A ház nagyobb, mint ahol eddig éltek, az 
udvart szeretik a gyerekek, van hol játsza-
ni egymással, a cicáikkal is. Az egyetlen 
nehézség, hogy Püspökmolnáriból Szom-
bathelyre kissé nehézkes a bejárás, de ezt 
is megoldják. „Ez egy jó lehetőség szá-
munkra, nem annyira kényszer. Hiszen 
tudunk pl. pénzt félretenni, és ha vissza 
tudunk menni Szombathelyre, akkor lesz 
miből elindulni.” 

Tuczainé Régvári Marietta a Szombat-
helyi Egyházmegyei Karitász vezetője 
elmondta: a Szombathelyi Egyházmegye 
az otthon létrehozásával folytatja azt 
a munkát, amit Szombathelyen a Szent 
Márton Házzal elkezdett. Az otthon 
átmeneti segítséget nyújt a bajba jutott 
embereknek, családoknak. Feltételek 
persze itt is vannak, pl. a takarékoskodás, 
de hisznek abban, hogy ha csak egy vagy 
két évre is tudnak segítséget nyújtani, 
azzal is támaszt adnak a nehéz helyzet-
be került embereknek, családoknak. Azt 
látjuk, hogy igény van erre az átmeneti 
támaszra. Még napjainkban is vannak 
nagyon nehéz helyzetben élő családok. 
Ránk számíthatnak, mondta a karitász 
vezetője. 

Esély egy új életre
Megáldották a Szombathelyi Egyházmegye Szent Teréz Anya Otthonát

Kalkuttai Szent Teréz anya liturgikus em-
léknapján áldotta meg Horváth József az 
épületet. Kérte a falubelieket, hogy nyitott 
szívvel közeledjenek az otthon lakóihoz: 
látogassák őket, beszélgessenek velük, 
segítsenek nekik, hiszen ezzel a lelküket is 
megérintik. Teréz anyáról szólva kiemelte: 
Isten kiválasztotta őt, hogy a szegények 
legszegényebbjeivel foglalkozzon, azokkal, 
akikkel senki sem törődött. Reményt és 
vigasztalást adott nekik. Az otthon is ezt 
szeretné tenni. Püspökmolnári polgármes-
terével is sikerült néhány szót váltani az 
ünnepségen. Rodler Csaba hangsúlyozta: 
megtiszteltetés volt számukra a Szombat-
helyi Egyházmegye megkeresése, hogy az 
egykori plébániaépületet felújítva nemes 

cél érdekében hasznosítsák az ingatlant. 
A falu egy befogadó közösség, amit mi 
sem bizonyít jobban, hogy szeretettel fo-
gadták azokat is, akik az elmúlt években 
a településen vettek házakat.
A polgármester hozzátette, hogy segíteni 
fogják az otthonban élőket. Reményét 
fejezte ki, hogy kölcsönösen jó viszonyt 
tudnak majd kialakítani és akkor az 
otthon valóban pozitív szerepet tölt  be 
az ide átmenetileg beköltözők és a falu 
életében is. 

Sami Szudánból érkezett. Nagyon hálás a 

keresztény közösségtől kapott segítségért

Alapításuk 100 éves évfordulóját ünne-
pelték az Annunciáta Nővérek Sárváron 
szeptember 14-én. Mikes János szombat-
helyi megyéspüspök kezdeményezésére 
alakult meg a Kongregáció, amely a 
magyarországi kommunista diktatúra 
idején Brazíliában működött tovább. A 
rendszerváltást követően érkeztek vissza 
Szombathelyre, majd ez év őszétől Sárvá-
ron kapcsolódnak be az evangelizációba.

Annunciáta 100

Szeptember 19-én szombaton a 
Don Bosco Művelődési Otthon 
adott helyet az Alphák Szom-
bathelyen projekt keretein belül 
megrendezett konferenciának, 
melyen a jelenlévők az Alpha 
módszerével ismerkedhettek 
meg.

A résztvevők közül egyesek már rendel-
keztek előzetes ismeretekkel, tapasztala-
tokkal, mások most hallottak először az 
Alpháról, amely egy barátságos és nyitott 
környezetben; közös étkezés, gondolatéb-
resztő filmek és kiscsoportos beszélgeté-
sek útján segít felfedezni a keresztény hit 
alapjait.

A konferencia során az Alpha Alapítvány 
munkatársai adták át az elméleti és gya-
korlati ismereteket, majd Lak Gábor atya, 
a Budapesti Magyar Szentek plébánia 
káplánja számolt be saját tapasztalatai-
ról, aki a személyesen és az online tartott 
Alphák szervezésében egyaránt járatos. 
A nap folyamán a dicsőítésben Csiszér 
László vezette a résztvevőket.
Szombathelyen 2019 óta zajlanak Alphák 
a Székesegyházi Főplébánia szervezé-
sében, melyek célcsoportja elsősorban 
a középiskolás ifjak és az egyetemista 
fiatal felnőttek korosztálya. Az Alphán 
való részvétel, a személyes hitben való 
növekedés mellett, elősegíti a felnőtté 
válás súlyos kérdéseinek megvitatását 
egy őszinte, elfogadó és megtartó közös-
ség megteremtésével, ahol kapcsolatok, 
barátságok alakulhatnak ki, s a fiatalok 
tapasztalatokat és véleményt cserélhet-
nek.

Bízunk abban, hogy a konferencia ha-
tására a résztvevők felbátorodtak és fel-
készültnek érzik magukat újabb Alphák 
megszervezésére, melynek részleteiről 
további információk és segédanyagok a 
www.alpha.org.hu weboldalon érhetők el.

Alpha konferencia Szombathelyen
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A vallását komolyan gyakorló ember néha olyan helyzetbe kerül, hogy legjobb szándéka ellenére 
sem látja tisztán: mit tegyen, hogy Isten akaratát kövesse? Ilyenkor legbiztosabb útjelzőnk a lelki 
atyánk. Ha a tőle kapott tanácsokat követjük, biztosan jó úton járunk. Az olyan lelkiatya pedig, 
aki nemcsak mutatja az utat, hanem élete példájával lendületet is ad a haladáshoz, különösen 
nagy kincs. Az elmúlt hat évben Dr. Székely János püspök atya a Keresztény Élet portálonon ke-
resztül feltett kérdésekre adott válaszait olvashatjuk összegyűjtve ebben a kötetben. A kérdések és 
az erre adott válaszok az élet minden területét felölelik: Egyház és társadalom, család és hivatás, 
szentségek, keresztény viselkedés, teológia, erkölcs, lelki élet, katolikus előírások, házasság, problé-
mák a házasságban, szexualitás, gyermekvállalás. A kérdések lehet éppen a mi kérdéseink!? 
Választ kaphatunk rá, a Lelkiatya, Dr. Székely János püspök atya segítségével.
Életünk útján, küzdelmeinkben legyen útmutató ez a könyv.

 Dr. Székely János: Az élet útját mutatod nekem. A lelkiatya válaszaiMEGJELENT

Mindszenty József életét bemutató 
sorozatunkban az egyházi iskolák 
államosítása kapcsán kifejtett tevé-
kenységéről olvashatnak (II. rész)

A kommunista rezsim mindent el-
követett, hogy rossz hírben tüntesse 
fel az egyházi iskolákat. Házkuta-
tásokat tartottak, ahol az általuk 
eldugott fegyvereket megtalálták és 
így rendszerellenes szervezkedéssel 
vádolták őket. De sok esetben a diá-
kokat a tanáraik ellen lázították. Sőt 
azt is megtették, hogy erőszakkal és 
zsarolással szerveztek tüntetéseket 
az iskolafenntartó egyház ellen. Az 
újságok címlapjain hirdették, hogy 
„A magyar néptől idegen az egyházi 
iskolák maradi szellemisége.” Mind-
ezek ellenére azonban mégis a szülők 
sohasem látott tömegekben íratták be 
gyermekeiket egyházi iskolákba.  

Mindszenty atya világosan látta, 
hogy minden téren az egyháznak és 
ennek a létrejött államnak teljesen el 
kell különülnie egymástól, hogy az 
egyház függetlensége meg tudjon 
maradni.

A politikai rendőrségen szovjet 
mintára külön csoport foglalkozott 
a „Mindszenty személye és a köréje 
gyűlt reakciós kör” tevékenysége 
elleni harc irányításával. Egy egész 
kémhálózattal vették körül, és már 
1945-ben megnyitották azt az aktát, 
amibe gyűjtötték róla a jelentéseket. 
A postán felbontották a leveleit, 
lehallgatták a telefonbeszélgetése-
it. Fényképezték és listába vették 
mindazokat, akik találkoztak vele. 
Rendszeresen jelentésre kényszerí-
tették az érseki iroda egyik női alkal-
mazottját, sőt még a Püspöki Karból 
is egy-két embert megfélemlítettek, 
hogy adjon nekik jelentést. A bíboros 
prédikációiról és főpásztori látogatá-
sainak körülményeiről, hangulatáról 
besúgók írtak érdekes feljegyzéseket. 
Az ÁVÓ-nak ezt a hitbuzgalmi tevé-
kenységét nagyon szellemesen örö-
kítette meg a Mindszenty-per egyik 
vádlottja, Ispánki Béla, akit jelenté-
sekre akartak rávenni.

Az egyik politikai tisztnek, aki kihall-
gatta, látta a noteszében a sok-sok 
prédikációs feljegyzést és elmosolyo-
dott rajta.  
- Min mosolyog - kérdezte tőle a had-
nagy. 

- Azon, hogy Ön nyugodtan beléphetne 
már egy szerzetesrendbe. 
- Hogy juthat ilyen ostobaság az eszébe? 
- Igen könnyen. Ugyanis, aki vasárna-
ponként 3-4 prédikációt is végighallgat, 
annak már nem sok hiányzik a szerzetesi 
hivatáshoz.

Mindezek után 1946 júniusában az 
volt a hercegprímás legnagyobb szív-
fájdalma, hogy nem engedélyezték 
az Úrnapi körmenet megtartását a 
hatóságok. Már látszódott, hogy az 
egyházat a templom falai közé akar-
ják szorítani. A bíboros mindezek 
után kénytelen volt a törvényben 
biztosított vallásszabadság megsér-
tése miatt tiltakozni Nagy Ferenc 
miniszterelnöknél.

Láthatjuk, hogy milyen módsze-
resen volt előkészítve a katolikus 
egyház tönkretétele és a Bíboros úr 
letartóztatása. Tisztában volt ezzel 
Mindszenty atya is, de mégsem hát-
rált meg, hanem tudatosan vállalta 
mindazt, amit az élet hozott neki. 
Nem alkudott meg, hanem a véglete-
kig harcolt az egyház szabadságáért, 
jogaiért és a magyar nép független-
ségéért. 

Déri Péter - MinDszenty József élete

Dr. Perger Gyula
igazgató
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