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Segítség mindig, mindenkinek, mindenhol -
30 éves a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 

Hogyan fogadták az atyák a kezdemé-
nyezést?
Eleinte nem ment simán a dolog. A 
plébánosok nehezen mozdultak, mivel 
a rendszerváltás nagyon sok feladatot 
hozott számukra. Ez egy újabb volt. Akkor 
kapott nagyobb lendületet a szervezés, 
amikor 1992 januárjában a zágrábi 
domonkos nővérek levelet írtak, hogy 
segítsünk nekik a jugoszláv háborús 
menekültek ellátásában. A rendházukban 
szállásolták el őket, de ellátásukhoz szük-
ség volt élelmiszerekre, takarókra, vagy 
pl. tisztítószerekre. Dr. Konkoly István 
püspök atya jóváhagyásával a Szombat-
helyi Egyházmegye 1,2 millió Ft értékben 
vásárolt élelmiszert, egy kamionnyit. 
Dr. Horváth Sándor néprajzkutató, aki 
akkor a Vas Népénél dolgozott, valamint 
a Szombathelyi Tv-ben a katolikus műsort 
vezette, volt a kamion kísérője. Mivel 
horvát az anyanyelve, megértette magát 
a menekültekkel. És miután hazajött, írt 
az újságba egy hosszú cikket: beszámolt 
a tapasztalatokról, a beszélgetésekről, 
és persze szó esett ebben a karitászról is. 
Tehát megmutattuk magunkat, hallottak 
rólunk az atyák. Következő hónapban 
a rekollekció során püspök atya meg-
mutatta a cikket, és kérte, hogy minden 
plébánián legyen karitász csoport. Ez már 
hatott. Az atyák átjöttek hozzánk, akkor 
az Eölbey-házban volt a központunk, 
és átbeszéltük hogyan kellene a kezdő 
lépéseket megtenni. De ahhoz, hogy ez 
megtörténjen, valamit le kellett tennünk 
az asztalra, megmutatni, hogy miért is 
fontos a karitász. És így 1992. december 
végére már 44 csoportunk volt. 

A következő évben Horváth József atyával 
elkezdtük a plébániai karitászcsoportok 
képzését. Bíró László püspök atya, dr. 
Gyürki László atya, Adányi László a Kato-
likus Karitász főtitkára, prof. dr. Széll Kál-
mán tartottak előadásokat. Ez egy egész 
éves képzés volt. Azzal, hogy egyre jobban 
végezték feladataikat a plébániai karitász 
csoportok, tulajdonképpen a plébános 
atyákat tehermentesítették. Már nem 
őket keresték meg a problémákkal az em-
berek, mert tudták, hogy kinek kell szólni, 
vagy voltak, akiknek átadhatták az atyák 
a feladatot. A kedvező tapasztalatokról az 
atyák beszámoltak egymásnak, és máshol 
is alakultak csoportjaink. Így az ötödik 
évre 89-90 csoportunk működött.

A délszláv háborús menekültek meg-
segítésével komoly tapasztalatokat 
szereztek. Hogyan tudták mindezt a 
kárpátaljai árvíz károsultjainak segíté-
sében hasznosítani?
Valóban, a kezdetektől végzett munkák 
egyik legnagyobb feladata volt, amikor 
1998-ban Kárpátalján kellett segítenünk. 
1998. november 17-én a megáradt Lator-
ca folyó kilépett a medréből Munkácsnál 
és elöntött mindent, szörnyű pusztítást 
okozva. Én akkor éppen Veszprémből 
jöttem haza, amikor rám telefonáltak 
a kollégák, hogy Kárpátalján baj van. 
Azonnal megkezdtük a gyűjtést. Fantasz-
tikus összefogást láttam akkor, csodálatos 
időszak volt. 1998 decemberében indultak 
az első kamionok és 1999 februárjáig 
15 darab 22 tonnás kamionnal küldött 
a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 
adományokat a bajba jutott embereknek. 
Ez az atyák és a karitász munkatársak 
fantasztikus munkájának volt köszön-
hető. Emlékszem, pl. hogy Harangozó 
Vilmos atya, aki akkor tótszerdahelyi 
plébános volt, két katonai teherautón 
hozta az adományokat, amin rengeteg 
élelmiszer volt. Egyszerre négy kamiont 
pakoltunk folyamatosan az Eölbey-ház-
nál. Élelmiszert, tisztítószert, ruhát, 
bútort vittünk, mindent, ami egy-egy te-
lepülésen az embereknek kell. 3 nap alatt 
értünk ki Kárpátaljára, és igyekeztünk a 
négy kamiont négy településre eljuttatni, 
hogy a lehető legtöbb embernek tudjunk 
segíteni.

Akkoriban még nem voltak nagy támo-
gatók a karitász mellett. Az emberek 
hogyan tudták, hogy mire lenne szüksé-
gük a Kárpátalján élőknek?  
Sokat segített, hogy megmaradt a sajtó-
val kiépített jó kapcsolatunk. Általában 
Kárpátaljáról felhívtam Edith nénit: 
beszámoltam neki, hogy megérkeztünk, 
mit láttunk, mi a helyzet, és hogy mire is 
lenne szükség.

Ő ezeket az információkat átadta pl. a 
Vas Népének, akik ezekből cikkeket írtak. 
És ennek hatására is folyamatosan jöttek 
az adományok, így mire hazaértünk már 
annyi adomány várt minket, hogy újra 
kezdhettük a kamionok rakodását. És ez 
így ment hetekig. Csodálatos összefogás 
volt, amiben kiemelkedő szerepe volt 
a karitász csoportjainak. Azt mondták 
egyébként Kárpátalján, hogy akkora volt 
a szegénység, hogyha az árvíz nem jött 
volna, nem tudják hogyan élik túl a telet. 
És tényleg sok segítség ment. Mi 15 ka-
mionnyi segélyt vittünk, és rajtunk kívül 
még nagyok sok egyházmegye, egyéb 
szervezetek küldtek adományokat. 
1999 február végéig nagyon sok települé-
sen jártunk, és láttuk, mire van szükség. 
Pl. Visken egy ferences atya fogadott min-
ket. Meglepetésünkre azt mondta, hogy 
ők nem szegények, mert van egy csodála-
tos pékségük. Meg is mutatta nekünk. És 
valóban.  A Német Karitász egy csodála-
tos üzemet szerelt fel nekik, amit akkor 
itthon is bárki elfogadott volna. Pékek is 
voltak, akiket a Magyar Karitász képzett 
ki Magyarországon. De mégsem működött 
a pékség. Mint kiderült, azért, mert nem 
volt gabonájuk, így persze lisztjük sem. 
Akkor megkerestük a Grazban élő Ugri 
Mihályt és feleségét, akik szerettek volna 
segíteni a Kárpátalján élő magyaroknak. 
Pénzt gyűjtöttek, amiből mi Magyarorszá-
gon lisztet vettünk, és elvittük Kárpátaljá-
ra. Amikor kiértünk éppen ónos eső esett. 
Alig tudtunk haladni. És amikor megtud-
ták, hogy jövünk, egyszer csak megjelent 
egy lovas kocsi. A lovak lábán zsákok 
voltak. A szekérről lapáttal szórták a 
kavicsot, széntörmeléket, hogy a kocsik 
haladni tudjanak, fel tudjanak menni a 
hegyre. Ha nem látom, akkor nem hiszem 
el. A lisztből hónapokig sütöttek kenyeret. 
Hálás gesztus volt tőlük, hogy az első 
sütésből nekünk is adtak. Sok gyógyszert, 
és sok magyar nyelvű könyvet vittünk 
ki. Utóbbiból annyit, hogy később a II. 
Rákóczi Ferenc Magyar Iskola könyvtárát 
ezekből rendezték be.

A kezdetek – egykor és ma
90 éves lenne a Magyar Katolikus Egyház Karitász, kezdte az interjút Marietta, kiemel-
ve, hogy már a II. világháború előtt is működött a szervezet hazánkban, és a Szombat-
helyi Egyházmegyében is. Persze nem a jelenlegi, plébániai szinten kiépített, civilekkel 
működtetett szervezetként. Szegénygondozás működött, többek között a szerzetesren-
dek is foglalkoztak ezzel. Felkutatták a szegényeket, a rászoruló családokat, akiket pl. a 
püspökségek karoltak fel. 
A rendszerváltás sok lehetőséget nyitott meg a Katolikus Egyház előtt is. Többek 
között a Krisztustól kapott szeretet küldetés, azaz a karitatív tevékenység gyakor-
lásának hangsúlyosabbá tételét is. Ennek példája a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat mellett a Magyar Katolikus Karitász és egyházmegyei szervezeteinek újraindu-
lása. A Szombathelyi Egyházmegyében mikor indult meg a szervezés és Ön hogyan 
került bele ebbe a folyamatba?

Bár már a II. világháború előtt is működött karitász szervezet ha-
zánkban és egyházmegyénkben, igazi lendületet, szervezettséget 
a jószolgálati munka csak a rendszerváltás utáni újjáalakulással 
kapott. Segítettek Vas és Zala megyei családoknak, de ha kellett 
Kárpátaljára, Kolontárra vitték az adományokat, napjainkban pedig 
a horvátországi földrengés sújtotta térségben élők helyzetén igye-
keznek javítani. Interjú Tuczainé Régvári Mariettával, az egyház-
megyei karitász vezetőjével.   

Az egyházmegyében a karitász újkori 
időszámítása 1991.november 1-jével vette 
kezdetét. II. János Pál pápa látogatása 
után fogalmazta meg a Püspöki Konfe-
rencia azt a körlevelet, amely a karitász 
szervezetek egyházmegyei létrehozásáról 
szólt. Én akkor a diákotthonban dolgoz-
tam 4 órában és a Rákóczi utcai óvodá-
ban főállásban. Dr. Konkoly István püspök 
atya október 20-a körül behívott egy 
beszélgetésre, elmondta mik a tervei és 
megkérdezte vállalom-e. Mondtam neki, 
hogy azt sem tudom mit kell csinálni. 
Nem baj, válaszolta, majd Oké atya elma-
gyarázza. Bevallom akkor még azt sem 
tudtam, ki ő. Néhány nap múlva találkoz-
tam aztán Győrvári Edithtel és Horváth 
József atyával. És elvállaltam. Hárman el-
indultunk Ausztriába, ahol akkor már 70 
éve működött a karitász, és megnéztük, 
ott hogyan is csinálják. Ezután Edith né-
nivel kettesben felkerekedtünk és elindul-
tunk a plébániákra, hogy elmondjuk az 
atyáknak, mit is szeretnénk. Ez nem volt 
más, mint a plébániai karitász csoportok 
megalapítása. 

Harangozó Vilmos atya Kárpátaljára hozott segélyszállítmánya
Fotó: Egyházmegyei Karitász

Az első karitász képzések-Adányi László, Karitász főtitkár tart előadást 
Fotó: Egyházmegyei Karitász
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Ez volt az első 10 év. Eddig a nagyobb 
feladatokat említettük. De a karitász 
az itt élőknek is számos módon segített 
már a kezdetektől. Melyek voltak ezek? 
Elsőként a családsegítést indítottuk el. Ezt 
Edith néni csinálta önkéntesekkel.  Szom-
bathelyen már az első időszakban minden 
plébánián alakult karitász csoport. Nekik, 
valamint a Máltai Szeretetszolgálattal és 
a Vöröskereszttel való szoros együttmű-
ködésnek köszönhetően sok embernek 
tudtunk segíteni. És nem csak adomá-
nyokkal, hanem lelki beszélgetésekkel is 
és azzal, hogy munkavállaláshoz segítet-
tük a családokat. 1993-ban már elindult 
a Karitász Bolt. Ennek az volt a szerepe, 
hogy legyen a karitásznak anyagi bázisa. 
A Püspöki Palota mellett működött a bolt. 
A Karitásszal egy időben indult a beteglá-
togatók képzése. Ez Edith néni múltjával 
függött össze, ő a kórházban volt diétás 
főnővér. Látta, hogy sok az idős beteg, 
akik mellett nincsenek rokonok, nem láto-
gatja őket senki. Prof. dr. Cholnoky Péter, 
prof. dr. Széll Kálmán, Horváth József 
atya, főnővérek tartottak előadásokat.  És 
ez a szolgálat a mai napig tart. 

A rendszerváltáskor mire volt szüksége 
a családoknak? 
Akkor a legnagyobb szükség az élelmi-
szerekre és a gyógyszerekre volt. De pl. 
az iskolákban nem volt még ingyenes az 
étkezés, a tankönyvek stb. Ezekért fizetni 
kellett. Ebben is támogattuk a családokat. 
Volt olyan év, amikor két mikrobusszal 
hoztunk füzeteket egy cégtől, amelynek 
köszönhetően az általános iskola alsó 
osztályosai számára készítettünk füzet-
csomagokat és ezeket osztottuk szét. A 
kiadásokat a Karitász Bolt bevételeiből fe-
deztük. Bárki jöhetett vásárolni ide, nem 
csak rászorulók. Így tudtuk támogatni a 
családokat pl. a villany- vagy gázszámlá-
ik kifizetésében, tűzifa vásárlásában.  Az 
első időkben támogatóink nem voltak. 
Kivétel a Karitatív Alapítvány, amelynek 
elnöke akkor dr. Hóbor Erzsébet, a Zala 
Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője 
volt.

Neki sok ismeretsége volt, és ennek 
köszönhetően jelentős támogatásban 
részesültünk. 
A családok életébe bepillantva láttuk, 
hogy a gyerekek nyári elhelyezése, a 
velük való foglalkozás nagy gondot jelent. 
Így 1994 nyarán az Eölbey-ház udvarán 
4 héten át, hetente 50 gyerekkel elin-
dult a nyári táborunk. Ez aztán annyira 
népszerű lett, hogy kinőttük a házat és 
Nardára költöztünk, ahol 8 héten át, 
hetente 150-170 gyerek üdülhet. Ez egy 
gyerekparadicsom. 

Aki a karitász munkáját kicsit jobban 
ismeri, azt tudja, hogy a munkájuknak 
van egy kevésbé „látványos” része, még-
hozzá a pszichiátriai gondokkal és szen-
vedélybetegségekkel küzdők segítése. 
Miért fordultak a mentális problémák-
kal küzdők felé, és miként függött ez 
össze az intézmények megalapításával? 
A családokkal szorosabb kapcsolatba 
kerülve rájöttünk, hogy az alkohol óriási 
gondot jelent. 1996. február 11–én meg-
nyitottuk Szombathelyen a Wesselényi ut-
cában a Rév Szenvedélybetegeket Segítő 
Központot. Német példa alapján, ún. ala-
csonyküszöbű pszichoszociális intézmény 
kezdte meg a működését. Ebben nagy 
szerepe volt  Wagner Andrásnak, Szom-
bathely akkori polgármesterének is. Erre 
a típusú szolgáltatásra állami normatíva 
akkor nem volt, az egyházmegye pedig 
ezt önerőből nem tudta volna működtetni. 
Viszont a város vezetői felismerték, hogy 
a szenvedélybetegnek nincs megoldva az 
ellátása, és kellett nekik erre egy intéz-
mény. Így támogatták a karitászt.  
Az alacsonyküszöbű pszichoszociális in-
tézmény azt jelenti, hogy ha bejön valaki, 
nem kérdezi meg tőlük senki, hogy ho-
gyan hívják, nem kell taj-kártya, személyi 
igazolvány. Anonim módon is foglalkoz-
nak vele. Egy a lényeg, hogy aki bejön, az 
mondja el a problémáját és igyekszünk 
segíteni a megoldásában.

Mert aki alkohol, drog, vagy más szenve-
délybetegséggel küzd, attól fél, hogyha 
megmondja kicsoda, akkor ezt jelenteni 
kell sokfelé és megbélyegzik. Személyes 
adatok megadása nélkül őszintébben 
megnyílnak az emberek és így jobban 
tudunk segíteni. Kiss László atya, akko-
ri táplánszentkereszti plébános  volt a 
karitász lelki vezetője. Ő nagyon sokat 
foglalkozott az emberekkel. Személyes be-
szélgetések alapján sok minden kiderült, 
hogy miért nyúltak a pohár után, mi ve-
zetett odáig, mik a gondok a gyerekeknél, 
hogy a drog után nyúlnak, hogy örömöt 
találjanak az életben. 
A Révben végzett munkákkal szép 
eredményeket értünk el, de az ellátottak 
70%-a hajléktalan volt, akik pl. a Parker-
dőben laktak. Így viszont nehéz ténylege-
sen meggyógyulni, sok volt a visszaesés. 
1998-ban aztán jött egy törvény, hogy 
meghatározott lakosságszám felett a 
megyei jogú városokban létre kell hozni 
a szenvedélybetegek nappali ellátóját 
és átmeneti otthonát. Mi átvállaltuk 
ezt a feladatot és így jött létre a Hársfa 
Ház Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 
és Átmeneti Otthona az egykori Sallai 
utcában, a mai Nagy Lajos király utcá-
ban. Ez is érdekesen alakult. Dr. Konkoly 
István püspök atya az egyházi ingatlanok 
visszaigénylése során megkapta a Sallai 
utcai volt iskolaépületet is. Ami egy csoda, 
mert az én édesapám is ide járt iskolába, 
ahogy én is, és a két gyermekem is alsó 
tagozatban. Szóval sok emlék fűzött 
ehhez az épülethez. Pályázati források-
ból sikerült felújítanunk az épületet és 
1999. november 5-én, Szent Imre napján 
nyitotta meg kapuit. Ez volt a Rév folyta-
tása. Amikor ott elkezdtek egy emberrel 
foglalkozni és kiderült, hogy hajléktalan 
és sok a problémája, akkor felajánlot-
tuk neki a Hársfa Ház szolgáltatásait. 
Kaphattak itt szállást és igyekeztünk az 
elhelyezkedésüket is segíteni. 1+1 évig 
élhettek itt és fontos volt a takarékosko-
dás is, aminek köszönhetően az újrain-
dulásukat komoly pénzügyi tartalékkal 
kezdhették az emberek. Ennek a háznak 
is Kiss László atya volt a lelki vezetője, aki 
sokat tett, hogy a családok újra közelebb 
kerüljenek egymáshoz. Sokat beszélgetett 
az itt élő emberekkel, aminek köszönhe-
tően tartottunk keresztelőt, elsőáldozást. 
Voltak tehát szép példák, akiket sikerült 
jó útra vezetni. 
A Szikla Közösségi Gondozót 2005-ben 
indítottuk el a Hollán Ernő utcai épület-
ben, ahol Szombathely Megyei Jogú Város 
és a Szombathelyi Kistérség területén 
élő pszichiátriai betegeknek végezzük 
az elsősorban lakókörnyezetben történő 
közösségi gondozását.

Az elmúlt években több alkalommal is 
jártam az egyházmegye kistelepülésein, 
falvaiban, ahol a karitász használa-
ton kívüli plébániai épületeket újított 
fel, intézményeket avatott. Ezek újabb 
segítséget adnak a vidéken élőknek és 
fontos, hogy már nem adományokkal, 
hanem a helybe vitt szociális alapel-
látással és foglalkoztatással. Mi tette 
aktuálissá, hogy ezeket a leépült plébá-
niákat ilyen módon hasznosítsák?
Dr. Veres András püspök atya ösztönözte, 
hogy lépjünk ki Szombathelyen, mert 
nagyon sok az üresen álló plébánia az 
egyházmegyében. Nem igazán tudtuk, 
mit lehetne ezekkel kezdeni. De aztán 
2010 tavaszán egy zarándokút alkal-
mával jártunk az olaszországi Venzone 
településen. Ott levendula volt minden. 
25 település élt a levendulából a Dolo-
mitok lábánál, ahol alig él meg bármi 
is. És már a hazafelé vezető úton azon 
gondolkodtunk, hogyan tudnánk ezt mi is 
megcsinálni. És az ötlettől számított 8 hó-
napot követően Vásárosmiskén megnyílt 
a Levendula Ház. Érdekes, hogy az itt élők 
mesélték, hogy az 1950-es években élt itt 
Turcsányi Sipos József atya, aki sajtolta a 
levendulát. Kiderült, hogy a Ság-hegynél 
őshonos volt a levendula egyik fajtá-
ja. Csak a szőlőtelepítéskor kiírtották. 
Kiderült, hogy múltja volt a levendulának 
Vásárosmiskén, így mi tulajdonképpen 
visszatelepítettük a növényt. És ekkor 
indult a Kríziskamra projektünk, amivel 
az addig is meglévő szociális foglalkozta-
tásunkat bővítettük. Dr. Kondor János, a 
Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok 
Szövetségének vezetője segített a prog-
ram kidolgozásában. Mindkettőnknek 
volt gondja. A vállalkozók dolgát az a 
törvény nehezítette, amely szerint minden 
20 egészséges munkavállaló után 1 
megváltozott munkaképességűt kellett 
foglalkoztatniuk. Ha nem, akkor Rehabi-
litációs hozzájárulás címén sok pénzt kell 
befizetniük az államkasszába. Mi pedig a 
Levendula Házat szerettük volna bein-
dítani. János akkor megismertetett egy 
celldömölki céggel, akiknek 40 főre volt 
szükségük, hogy ne kelljen rehabilitációs 
adót fizetniük. Az intézménybe jelentkező 
megváltozott munkaképességű embere-
ket október 1-jétől felvettük, és a nappali 
ellátás mellett munkát is tudtunk nekik 
adni. Ezután elmentünk hálaadásra 
Lourdes-ba. Október 3-án érkeztünk haza 
és másnap bekövetkezett a vörösiszap 
katasztrófa. A gyors szervezésnek, az ösz-
szefogásnak hála a Szombathelyi Egyház-
megyei Karitász volt az első, aki segített 
menteni, élelmet osztani. A dolgozóink kö-
zül mindenki ott volt. Emellett Nagylen-
gyelben, Kemenespálfán, Egyházashetyén 
alakítottunk ki Szociális Központokat. Így 

már a négy vidéki, három szombathelyi 
intézményünkben több mint 400 ember 
dolgozik. 

Novemberben Zalaegerszegen rendez-
ték a Szent Erzsébet-napot, a Karitász 
ünnepét. Akkor mondott egy érdekes 
adatot, ami megütötte a fülemet. Azt 
mondta, hogy 52 ezer családdal vannak 
kapcsolatban, akiket rendszeresen segí-
teni kell. Ez döbbenetes adat. 
Igen, sajnos igaz, 52 ezer családdal 
vagyunk kapcsolatban, ez kb. 10%-a a 
két megye lakosságának. De ha jobban 
belegondolunk, azért ez nem meglepő. 
Ha egy idős ember egymaga marad egy 
nagyobb házban – mert pl. a házastársa 
meghal – akkor a ház fenntartása, a 
gyógyszer, az élelem elviszi a pénze nagy 
részét. És a nyugdíjból nem lehet megélni. 
Aki egyedül marad, azt segítenie kell a 
karitásznak. És akkor még nem beszél-
tünk a sok cigány családról. 

Egyházmegyénkben kidolgozásra ke-
rült a Pasztorális Terv, amely igyekszik 
a jövő feladatait meghatározni. Mi az 
egyházmegyei karitász célja a követke-
ző 5-10 évre?
Dr. Székely János püspök atya az elmúlt 
években létrehozott két menedékházat: 
Szombathelyen a Szent Márton Házat és 
Püspökmolnáriban a Szent Teréz Anya 
Otthonát, ahol halmozottan hátrányos 
helyzetű nagycsaládosoknak és külföldi 
üldözött keresztényeknek nyújtunk segítő 
kezet a talpra állásban. Hivatalos ügyek 
intézésében, munkavállalásban, nyelvta-
nulásban segítjük őket, amíg szükséges. 
A másik nagy feladat, hogy újabb lendü-
letet kell adni a karitász munkának. 30 
éve ugyanazok az önkéntesek végzik a 
munkát. De teszik a dolgukat, mert belé-
jük ivódott, hogy amit vállaltam, azt meg 
kell csinálni. De már látszik, hogy jönnek 
a fiatalok. Részben, mert látják, hogy 
van karitász, hiszen az idősebbek nem 
hagyják abba ezt a munkát. És féltik őket, 
átveszik tőlük ezt a szép feladatot.

A Szombathelyi Egyház-
megyei Karitász az elsők 
között nyújtott segítséget 
a horvátországi földren-
gés károsultjainak.
A fotón a szombathelyi 
szőllősi plébánia hívei 
által felajánlott adomá-
nyokból vásárolt segély 
várja az elszállítást.

Fotó: www.vaskarika.hu

Karitász karácsony - 1993
Fotó: Egyházmegyei Karitász

Kárpátalja-Visk pékség 1999. január
Fotó: Egyházmegyei Karitász

Belekóstolnak a segítésbe és reméljük, 
hogy a mindennapjaik részévé válik. Van-
nak fiatal csoportjaink, pl. a rumi karitász 
alakult újjá fiatalokból. A jánosházi cso-
port is kezd újjáalakulni. Celldömölkön is 
új csapatot toboroz Németh Zoltán atya. 
Nagyon jó a kőszegi és a sárvári karitász 
is. Az idei év feladata lesz a szentgotthár-
di karitász újjászervezése.

Hogyan ünneplik a 30 éves évfordulót?
2021 az emlékezésé. Az egyik fontos, 
amit szeretnénk ebben az évben az a 
megújulás. Mindezt úgy, hogy azok mellé, 
akik 30 éve végzik a karitász szolgálatot, 
odaállítsuk a fiatalokat. Részben, hogy az 
idősebbek átadják a tapasztalatokat, a tu-
dást, a fiatalok pedig érezzék a karitász, a 
segítés ízét, hogy jó ezt csinálni.
Emellett szabadtéri kiállítást is tervezünk. 
Először Szombathelyen, aztán az egyház-
megye több településén is. Az elmúlt 30 
évről 30 tablót készítünk, hogy az utca 
embere is lássa, mit tettünk az emberek 
megsegítéséért. És amit még szeretnénk, 
az egy kiadvány sok fotóval, emlékkel. 
A terveink szerint ez szeptemberben 
jelenik meg a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus előtti pénteken. Szombaton 
hálaadó szentmise lesz a Székesegyház-
ban, majd másnap elindulunk a kongresz-
szus megnyitójára, a Puskás Stadionba. 
Így lesz kerek a történet.



2021.02.07. – Évközi 5. vasárnap

1kor 9,16-19.22-23.
Testvéreim! Hogy az evangéliumot hirdeti, 
azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kény-
szerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha 
nem hirdetem az evangéliumot?
Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, 
ha nem önszántamból, csak megbízott 
hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? 
Az, hogy mint az evangélium hirdetője, 
ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne 
éljek az evangéliumban gyökerező jogom-
mal. Bár mindenkitől független voltam, 
mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy 
minél többet megnyerjek. A gyöngék közt 
gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyön-
géket. Mindenkinek mindene lettem, hogy 
mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt 
az evangéliumért teszem, hogy nekem is 
részem legyen benne.

A gyengékkel gyengének lenni

Pál apostol az Ő mesterét, Jézus Krisztust 
követi. Jézus nem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon 
másoknak. Ő volt a legnagyobb, maga az 
Isten és a legkisebb lett, a kereszten egye-
nesen a gúny és a megvetettség tárgya. 
Pál apostol is mindenkinek a mindene, 
mindenkinek a szolgája akar lenni. Nem 
pusztán a szavaival, hanem alázatos 
szolgálatával is tanít minket. Különösen 
megérinthet bennünket, hogy a gyöngék 
közt gyönge lett, hogy megnyerje őket.
Ezekkel a gyöngékkel mi is nap mint nap 
találkozhatunk. Ők azok, akiket megí-
télünk valamilyen bűnük miatt, akiket 
nehéz felfogásúnak vagy ügyetlennek 
tartunk, akik idegesítenek, akik tehetetle-
nek, és mások segítségére szorulnak. Egy-
szóval azok az emberek az életünkben, 
akiket ha lehetne, inkább elkerülnénk, 
akiknek nem szívesen tennénk semmit 
sem, akik felé nehéz és kényelmetlen 
odafordulni. A feladat Jézus Krisztus és 
Szent Pál apostol nyomán különösen is az 
ő szolgálatuk.

2021.02.14. – Évközi 6. vasárnap

Mk 1,40-45.
Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. 
Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha 
akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” 
Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtot-
ta kezét, megérintette, és azt mondta neki: 
„Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt 
a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan 
ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel 
a szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről sen-
kinek egy szót sem, hanem menj, mutasd 
meg magadat a papnak, és tisztulásodért 
mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, 
bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy 
elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni 
kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehe-
tett többé nyilvánosan a városba, inkább 
kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. 
Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az 
emberek.”

SzAbAdon éS nyitottAn Az iSten 
AkArAtárA

„Ha akarod, te meg tudsz tisztítani 
engem!”-szól a leprás imája. Jézus híre, 
csodálatos gyógyító hatalma eljutott eh-
hez a lepráshoz is. Ő bátran, nagy hittel 
és bizalommal borul térdre előtte. 
Jézus, ahogy a lepráson segített, tud raj-
tam is segíteni. Azért, mert föltámadt, él 
és ma is gyógyít! Bátran és nagy bizalom-
mal fordulhatok tehát én is hozzá minden 
nyomorúságomban.
A leprás imája amellett, hogy bizalomból 
fakad teljesen nyitott az Isten akaratára. 
Nem követelőzik, nem kényszeríti Jézust, 
hogy őt pedig meg kell gyógyítania. Ha 
akarod, ha jónak látod, ha úgy gondolod, 
segíts rajtam – mondja. Bármit kérek az 
Istentől, bárminek is látom a szükségét, 
fontos, hogy tudjam mindig én is így kér-
ni: szabadon és hálás szívvel, azért hogy 
Isten Fia mindig velem van és bármit is 
ad és megenged, az mindig az én örök 
javamat szolgálja. 

2021.02.21. – nagyböjt 1. vasárnapja

ter 9,8-15.
A vízözön után Noé kijött a bárkából, és 
hálaáldozatot mutatott be. Ekkor Isten így 
szólt Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: 
„Íme, szövetséget kötök veletek, utódaitok-
kal és minden élőlénnyel, amely veletek 
van: a madarakkal, a háziállatokkal és az 
összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött 
a bárkából, a föld minden állatával. Meg-
kötöm veletek szövetségemet, többé nem 
törlöm el valamennyi élőlényt a földről 
vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely 
elpusztítja a földet.”
Aztán így szólt Isten: „A szövetségnek, 
amely fennáll köztem és köztetek, meg a 
veletek levő minden élőlény között minden 
nemzedékre, ez lesz a jele: szivárványt 
helyezek a felhőkbe. Ez legyen a szövetség 
jele köztem és a föld között. Ha összegyűj-
töm a föld felett a felhőket, és a szivárvány 
megjelenik a felhőkön, akkor megemléke-
zem szövetségemről, amely fennáll köztem 
és köztetek meg minden élőlény és test 
között. A vízből nem lesz többé vízözön, 
hogy minden lényt elpusztítson.”

Szivárvány Az égen

Isten szövetséget köt Noéval, és benne 
minden teremtménnyel. A szövetség jele 
a szivárvány lesz. Isten, aki ismeri a jövőt, 
tudja, hogy az emberiség történetében 
lesznek még nagy bűnök, nagy hűtlen-
ségek, de ennek ellenére ígéretet tesz 
teremtményei mellett.
Ebben a jelenetben megmutatkozik 
Isten nagylelkűsége, irgalma és ember-
szeretete. Bármikor, ha látom az égen a 
szivárványt, nekem is emlékeznem kell 
Isten ígéretére, amelyhez mindig hűséges 
marad. Jézus Krisztusban megmutatta, 
hogy nem elpusztítani akarja a világot, 
hanem megmenteni. Engem, bűnös és 
gyarló embert is meg akar menteni és 
nem a halálba taszítani. 
A nagyböjti kegyelmi idő egy rácsodálko-
zás, rádöbbenés Isten nagy irgalmára és 
egyben meghívás a reményre. Bármilyen 
rosszul is érezzem magam egy bűn elkö-
vetése után, bármennyire is furdaljon a 
lelkiismeret, nézzek az égre! A szivárvány 
emlékeztessen mindig, hogy bűneimet 
mindig újra és újra megbánva ott van 
számomra a béke és az új élet reménye.

Vasárnapi gondolatok 2021.02.28. – nagyböjt 2. vasárnapja

Mk 9,2-10.
Abban az időben: Jézus maga mellé vette 
Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük 
fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott 
előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, 
hogy a földön semmiféle kelmefestő nem 
képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre 
megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélget-
tek Jézussal.
Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! 
Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk 
három sátrat: neked egyet, Mózesnek 
egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit 
mond, annyira meg voltak ijedve.
Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhő-
ből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett 
Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéz-
tek, már senkit sem láttak, csak Jézust 
egymagát.

A hegyről lejövet megparancsolta nekik, 
hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, 
amíg az Emberfia fel nem támad a holtak 
közül. A parancsot megtartották, de ma-
guk között megvitatták, hogy mit jelenthet 
az, hogy feltámad a holtak közül.

Kereszttel az öröK dicsőség fényében

A mai evangéliumi jelenetet megelőzően 
Jézus megjövendöli saját szenvedését és 
beszél arról, hogy akik őt követni akarják, 
azoknak is fel kell venni a keresztet. A 
szenvedés, tehát ahogy Jézus életéhez hoz-
zátartozott, úgy az őt követők életének is 
szerves része. Krisztusban minden emberi 
áldozat új értelmet kapott és út lett az 
örök életre. A Tábor hegyi színeváltozás 
erről a jövőről beszél, a dicsőségről, amely 
Jézus érdeméből mindnyájunkra vár. 

Mi is Krisztusban, az Ő kínszenvedése és 
halála által juthatunk el a feltámadás di-
csőségébe. A szenvedés, a megpróbáltatá-
sok, a nehézségek tehát nem büntetések, 
hanem eszközök: a szeretetben, hitben és 
reményben való növekedés segítői. Pál 
apostol mondja, hogy ennek az életnek a 
szenvedései, próbái nem mérhetők, ahhoz 
a dicsőséghez, amely ránk vár földi éle-
tünk után. Ennek tudatában vegyük fel 
és hordozzuk mindennapi keresztjeinket.

Óra Krisztián atya

Boldog Batthyány-Stratt-

mann Lászlóra emlékez-

tek Körmenden január 

22-én.

A hercegorvos halálának 90. évfor-
dulóján a Szent Erzsébet-templom-
ban átadták A test és a lélek orvosa 
- Boldog Batthyány László-díjat. 
Idén ketten dr. Horváth Klára, 
iskolaorvos, kőszegi lakos és Ráczné 
Varga Bernadett szakápoló, toronyi 
lakos vehették át az elismerést. Az 
ünnepi eseményen dr. Császár Ta-
más főorvos, tavalyi díjazott, beszélt 
a hit és a tudomány kapcsolatáról. 
Gratulálunk a díjazottaknak!

A test és a lélek orvosa - Díjátadó Körmenden
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Sok szó esik napjainkban arról, hogy a csalá-
dok egységének megőrzéséhez nagy szükség 
van arra, hogy a házaspárok folyamatosan 
mélyítsék kapcsolatukat. A mindennapokban 
ez azonban nem könnyű feladat. A munka, a 
gyerekek, és az egyéb kötelezettségek mellett 
gyakran néhány szót váltani is alig lehet.

Egymás jobb megismerését, a szeretetkap-
csolat erősödését segíti a Kána Welcome elne-
vezésű program, amely egyházmegyénkben 
Zalaegerszegen a Mária Magdolna Plébánián 
indult útjára tavaly ősszel.

A programról, a célkitűzésekről a szervezőket 
Szabó-Hidvégi Orsolyát és Szabó Lászlót kér-
deztük.

Mit tudhatunk a Kána Welcome program hátteréről: kik és 
miért indították ezt a jegyespároknak, házaspároknak szóló 
programot? 
A Kána Welcome a francia eredetű Chemin Neuf Közösség Kána 
missziójának egy éves képzési programja. (A közösségről és a 
Kána misszióról bővebben itt is lehet olvasni: http://csalad.mar-
tinus.hu/chemin.html) A misszió több mint 30 éve áll a családok, 
házasok szolgálatában, 30 országban. Ez a képzésük Magyaror-
szágon 2020 őszén indult, első alkalommal a mi plébániánkon. 
Induló csoportunkat három házaspár alkotja. A Kána Welcome 
fő célja a pároknak időt, alkalmat biztosítani arra, hogy jobban 
megismerjék és megértsék egymást, így a szeretet növekedni 
tudjon köztük. Ezen túl az evangelizációt is szolgálja a program. 
A résztvevők hitre jutása, hitben való elmélyültsége nem feltétel, 
az alkalmakon külön hangsúlyt helyezünk arra, hogy mindenki 
kényelmesen érezze magát, annyit és úgy imádkozunk, hogy az 
igazodjon a résztvevők hitben megtett útjához. Az sem elvárás, 
hogy a résztvevők házasok legyenek, a házasságra készülőknek 
is hasznos és értékes a képzés anyaga. A Chemin Neuf Közösség 
elkötelezett a keresztények egysége iránt, így a különböző fele-
kezethez tartozók is otthon érezhetik magukat a programban. 
Külön megfogalmazott célja a képzésnek, hogy a plébániákon 
a Kána Welcome év során formálódó csoportok esetlegesen a 
plébánia szolgálatába lépjenek.

Mire próbálják ráirányítani a házaspárok figyelmét a talál-
kozókon?
A párok a találkozók során időt, alkalmat kapnak arra, hogy 
egymásra tudjanak figyelni, elmondhassák egymásnak, amit 
egy-egy téma kapcsán éreznek, megélnek. A képzés folytatása 
pedig maga a Kána hét lehet számukra, ami a Kána misszió köz-
ponti programja, és amit a Közösség hazánkban már több mint 
10 éve, minden nyáron egy alkalommal szervez kb. 35 házaspár 
részvételével. Itt is sok közös idő várja a párokat, a gyerekeik 
pedig életkorukhoz igazodó foglalkozásokon, felügyelet alatt 
élvezhetik a kortárs gyerekek társaságát. Ez a hét sokkal több 
alkalmat ad a spirituális élményekre, Jézussal való találkozásra, 
a neki való elköteleződésre, mint a Kána Welcome alkalmai, 
melyeknek a képzés van a középpontjában. Az idei Kána hétre 
február 28-ig lehet jelentkezni a közösség weboldalán. Ennek a 
hétnek magunk is szervezői vagyunk, és egyre többen vesznek 
részt rajta évről évre a Szombathelyi Egyházmegyéből is, többen 
már szintén megvalósítóként.

A Kána Welcome programot kiknek szervezik, hány alkalom-
ból áll és kik csatlakozhatnak a találkozókhoz? 
A Kána Welcome havi egy – összesen 10 – péntek esti alkalmat 
jelent. Ezeken a találkozásokon a 3-5 házaspárból álló csoportok 
egy, a program által előre meghatározott témát dolgoznak fel. 
Rövid közös témafelvezetés után a házastársak párban osztják 
meg egymással gondolataikat, érzéseiket az adott téma kap-
csán, majd lehetőségük nyílik a többiek által megosztott dolgo-
kat is meghallgatni. A témafelvezető gondolatokkal mindig más 
házaspár készül. A képzés része egy a csoportok által közösen 
eltöltött hétvége is, ahová a gyerekeket is hozhatják a párok.
A találkozók egymás otthonában történnek, de mi most a vírus-
veszély miatt online „találkozunk”.
A csoportokért felelős házaspár munkáját egy vezetői útmutató 
füzet segíti, a résztvevők pedig egy szép, színes munkafüzetet 
kapnak, amiben előre megtalálják az egyes esték témáinak főbb 
pontjait, egy-két megosztást segítő kérdést. Jegyzetelhetnek bele, 
így a későbbiekre is megőrződnek az elhangzottak.

Növekedni párban 

A Kána Welcome
zalaegerszegi programjáról

Szerencsés, ha a programért felelős pár már vett részt Kána 
héten, így ismeri a Kána „pedagógiáját”, és az is hasznos, ha a 
plébániája (egyházközsége) életében is jártas egy kicsit, de ezen 
felül nincs egyéb szempont, bárki lehet felelőse egy csoportnak, 
és abba akár más plébániákról, és felekezetekből is hívhatók 
meg párok.

A Kána Misszió - Krisztus mellett - a közösségekre épül. Miért 
fontos ez a megközelítés?
A közösségben megosztott gondolatok során mások szempont-
jait is megismerjük, más nézőpontból látunk rá a saját helyze-
tünkre, ami nagyon hasznos, továbbá felszabadító tud lenni, 
mikor szembesülünk vele, hogy mások ugyanazokkal a nehéz-
ségekkel küzdenek, mint mi. A hitünket pedig át tudja hatni 
a többiek hite. Megerősít. A közösségi találkozások alkalmat, 
ritmust adnak a Jézussal való találkozásunknak. Ilyenkor együtt 
figyelünk rá, és ő ott van köztünk, ahogy ígérte.

A házaspárok felismerik, hogy kapcsolatuk érdekében szük-
ségük van időnként új nézőpontokra, tippekre a szeretetkö-
zösségük jobb, mélyebb megélésére? 
Van, akinek erre van igénye, vagy talán szerencsésebb meg-
fogalmazás az, hogy van, akinek erre van felismerése, és van 
olyan – mint például mi, miután 2017-ben részt vettünk a Kána 
héten –, aki a Kána héten döbben rá, hogy mennyire más elkép-
zelésünk volt a „jó” házasságról a Kána hét előtt, és azután.

Eddig hogyan alakult a zalaegerszegi program?
Nagyon jól halad, pozitív visszajelzéseket kapunk a résztve-
vőktől, illetve az online alkalmakon mi is tapasztaljuk, hogy a 
házaspárok szívesen vesznek részt nem csak jelenlétükkel, de 
valóban tevőlegesen is az alkalmakon. Sajnos a pandémia miatt 
csak az első alkalmat tudtuk személyesen megtartani, de bízunk 
benne, hogy a közeljövőben, a tavasz beköszöntével személye-
sen is találkozhatunk. Azt mindannyian érezzük, hogy a lelki 
tartalom igazán a személyes együttléten átadható, de nagyon jó 
megtapasztalni azt is, hogy a házaspárok az egyes alkalmakra 
történő felkészülésben mit élnek meg közösen, hogyan mű-
ködnek együtt, mit tapasztalnak meg, és milyen új, eddig nem 
ismert értékeket fedeznek fel egymásban.

Még várnak-e jelentkezőket? Illetve ha nem, akkor mikor 
indul a tervek szerint a következő program? 
A Kána Welcome program egy teljes évet ölel fel, a havi alkal-
mak egy pontosan felállított tanítási terv részét képezik. Év 
közben is lehet csatlakozni, de nem szerencsés az év felén túl 
ezt megtenni. A házaspárok eddigre már sok mindent megéltek 
közösen, és az év nagy része már lezajlott. A következő Kána 
Welcome idén ősszel indul majd, remélhetőleg már Szombathe-
lyen is. Jelentkezni 2021 szeptemberben a Chemin Neuf közösség 
weboldalán és facebook oldalán keresztül lehet majd.
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15 éve a lélek hangja!

Tizenötödik születés-
napját ünnepelte a 
magyarországi Mária 
Rádió 2021. január 15-
én. A jeles alkalom kap-
csán dr. Székely János 
megyéspüspökkel, a 
Mária Rádió védnöké-
vel beszélgettünk.
Püspök atya hogyan látja a 15 év 
távlatából a Mária Rádiót és annak 
szerepét?
A Bibliában egy helyen azt olvassuk 
Ámosz próféta könyvében, hogy a végső 
napokban az Úr éhséget támaszt, de nem 
kenyérre. Szomjúságot, de nem vízre, 
hanem az Úr igéjének a hallgatására. 
Keresni fogják az Úr igéjét. Milyen óriási 
kincs, amikor az ember hallhatja a saját 
teremtőjének a szavát. Aki jobban ismer 
minket, mint mi önmagunkat. Aki öröktől 
fogva akart és megálmodott minket. Aki 
az életét adja értünk a kereszten. Aho-
gyan hatalmas kincs, ha a szeretteink 
hangját halljuk.

Milyen nagy öröm, amikor levelet kapunk 
valaki távoli személytől, aki számunkra 
végtelenül fontos. Ha kibontjuk, olvassuk, 
megdobban a szívünk, napokon át vissza-
gondolunk rá. Milyen nagy öröm néha a 
telefonban hallani a szeretteink hangját. 
Mekkora kincs, ha egy házaspár tud 
meghitten egymással időt tölteni, beszél-
getni, a szívük titkait, örömeit, fájdalmait 
egymással megosztani. 
Gyökössy Endre írja le, hogy egy alka-
lommal késő este ért haza és meglepetten 
látta, hogy a felesége nincs bent a lakás-
ban. Kiment a kertbe, és azt látta, hogy 
már az esti szürkületben a felesége ott ül 
egy padon. Elcsodálkozva odament hozzá 
és megkérdezte tőle, mit csinálsz? Mire a 
felesége azt mondta, annyira boldogok 
vagyunk, annyira szép az életünk. Szinte 
nem tudok betelni ezzel az örömmel. 
Hálát adok az Úristennek a létünkért, 
az életünkért. Gyökössy Endre ahogy ezt 
meghallotta, gyorsan odaült a felesége 
mellé. Letette a táskáját, átkarolta a vál-
lát. Ahogy leírta, több mint fél órát néma 
csöndben egymás mellett ültek.  
Hányszor, a másikkal való beszélgetés 
beletorkollik egy gyönyörű csendbe. Aho-
gyan az Isten szavának a hallgatása is. 
Eljut odáig, ahol már nem tudjuk szóval 
kifejezni a szeretetünket, imádásunkat. 

Az ember számára hatalmas öröm, ha 
hallgathatja az Isten igéjét. Ha hallgat-
hatja, mondhatja az imádság szavait. A 
Mária Rádió ezt a kincset adja újra és 
újra, viszi be az otthonokba, az emberek 
gépkocsijaiba, az életébe. Olvastam egy 
fiatalemberről, aki egy pályaudvaron 
lakott sok-sok hajléktalan között. A 
hajléktalanok arca mind keserű volt, 
reménytelen. De ennek a fiúnak az arcán 
nagyon gyakran fölragyogott a remény. 
Látszott, hogy van benne valami külön-
leges belső erő. És egyvalaki, aki figyelte 
a fiút, észrevette, hogy ez a gyerek néha 
elővesz a zsebéből egy cédulát.  A cédula 
egy levél volt, amit az édesapja írt. A le-
vélben ez állt: Fiam! A hátsó kapu a kert 
végében mindig nyitva áll. A fiú tudta, 
hogy az édesapja hazavárja őt. És egyik 
éjszaka valóban megtörtént. Otthagyta a 
hajléktalan életét és visszament. A hátsó 
kapu valóban nyitva volt. Észrevétle-
nül surrant be a szülői házba. Az ágya 
gyönyörűen meg volt vetve, készen állt. 
Hajnalban, amikor fölébredt, azt látta, 
hogy az édesapja ott ül az ágya mellett 
és megrendülten nézi őt. Isten szava az 
ő szerelmes levele a számunkra, amit 
újra és újra előhúzhatunk a zsebünkből. 
Amely azt üzeni, hogy fontos vagy nekem, 
én alkottalak, a gyermekem vagy. Jobban 
ismerlek téged, mint te önmagadat. És 
jobban szeretlek téged, mint te önmaga-
dat. Isten szava tápláló, éltető erő. 14 éves 
voltam, amikor egy nyáron a teljes Ószö-
vetséget néhány hét alatt végigolvastam. 
Döbbenetes élmény volt. Isten szavának 
ereje teljesen betöltött. 
A Mária Rádió ezt a kincset hozza. A 
szerető Isten szavait. Az imádság szavait. 
Papként voltam egyszer egy elsőpéntekes 
körön, sok-sok alkalommal egy olyan idős 
néninél, aki alig tudott már normálisan 
egy mondatot végigmondani. Néhány 
szót tudott kiejteni, de a mondatai már 
lassanként érthetetlenné váltak, meg-
akadtak. Amikor azonban elkezdtük az 
imádságokat mondani, ahogy a szent-
gyónását végezte, és főleg utána, az 
áldozás előtt, Miatyánkot, Üdvözlégyet, a 
néni elkezdte hangosan, szívből végtelen 
örömmel mondani, és folytak a könnyei. 
Látszott, hogy egy nagyon ősi gyermekko-
ri emlék, ami a szívébe vésődött, tolul fel 
újra az ajkára végtelen örömmel és hálá-
val, hittel mondta az imádság szavait. 
Egy másik alkalommal egy idősotthon-
ban voltam egy férfinál, aki nagyon 
nagy fájdalmakkal küzdött, rácsos ágyba 
tették, kiáltozott. 

A nővéreket néha zavarta is a bácsinak 
a nagyon hangosan kifejezett szenve-
dése, fájdalma. És ahogy odaálltam az 
ágya mellé, eleinte az idős bácsi szinte 
tudomást sem vett rólam. Lassanként 
elkezdtem halkan imádkozni. Saját szava-
immal is, illetve néhány más imádságot 
is elmondtam. A bácsi lassan elkezdett 
figyelni. A szemei is arrafelé fordultak, 
az arca megnyílt, megnyugodott. Las-
sanként, néha egészen hallhatóan, néha 
halkabban, velem együtt mondta az 
imádságot. A végére teljesen megnyugo-
dott. A nővérek teljesen elámultak ezen. 
Nem akartak hinni a szemüknek, hogy 
nem gyógyszertől, nem valamilyen keze-
léstől, hanem az imádság szavaitól kapott 
fájdalomcsillapítást, belső lelki békessé-
get, amit csak az Úristen tud adni. 
A Mária Rádió templommá teszi az em-
bernek az otthonát. Így is szokták hívni: 
akusztikus katedrális. A hangjaival belop-
ja a hétköznapjainkba az Isten jelenlétét. 
Az Ő igéjének, a szeretetből kimondott 
üzenetének az erejét, és az imádság föl-
felé emelő kegyelmi, fényt sugárzó erejét. 
Hatalmas kincs, amiért azt gondolom, 
hogy 15 éve nagyon sokan hálásak. 

Püspök atya hogyan látja a rádió 
jövőjét? Mit gondol, milyen újításra van 
vagy lenne szükség? 
A rádió egy olyan szükséget tölt be, amit 
semmi más nem tud. Talán ismerjük azt 
a kedves legendát, amely szerint egy 
királynak van három fia és nem tud-
ja, melyiknek adja a trónját, ezért egy 
feladat elé állítja őket. Mindegyiknek egy 
nagy aranypénzt ad, és azt mondja, estére 
a palotának egy gyönyörű, hatalmas 
termét teljesen töltsék be ennek az arany-
pénznek a segítségével. Az első lúdtolla-
kat hoz, de csak egyharmadig telik meg. 
A másik szalmát, azzal már kétharmadig 
megtelik. A harmadik, a legkisebb bejön, 
látszólag semmi nincsen a kezében, aztán 
előkap egy gyertyát és meggyújtja. Abban 
a pillanatban az egész hatalmas terem 
megtelik a gyertya szelíd fényével.  Az 
emberi szívet nem lehet megtölteni se 
sikerekkel, se anyagi dolgokkal, se élve-
zetekkel, hanem egyes-egyedül Isten tud 
minket betölteni.

Az ő szeretetének, az ő fényének a ragyo-
gása tudja az embert kitölteni, beteljesíte-
ni, boldoggá tenni. 
A Mária Rádió ezt a kincset hivatott 
közvetíteni és adni. Sokfajta módon pró-
báljuk ezt tenni. Vannak olyan műsorok, 
amelyek életvezetésről szólnak. Akár csa-
ládról, gyermeknevelésről. Vannak, ame-
lyek kicsit a világ eseményeire próbálnak 
reagálni, hogy keresztény szemmel, hívő 
szemmel lássuk a mai világnak a nagy 
dilemmáit, történelmi kérdéseit. Vannak 
Biblia magyarázati, hitről szóló műsorok. 
És hát a legértékesebbek, azt gondolom, 
az imádság percei, a szentmisék, prédi-
kációk. Nagyon sok atyának a rendkívül 
bölcs és értékes gondolatait hallhatjuk 
újra és újra a rádióból. Nővéreknek, hitok-
tatóknak a tanításait és tanúságtételeit. 
Amikor indult a rádió, nem is nagyon hit-
tük el sokan, hogy ez egyáltalán működni 
tud. Ugyanis nem fogad el a rádió semmi-
fajta reklámot, tehát csak a hallgatóknak 
az adományaiból él. Nagyon sokan azt 
gondoltuk, lehet, hogy ez Olaszországban 
működött, de Magyarországon lehetetlen 
megvalósítani.  Azt gondolom, ez a kegye-
lem csodája. Nagyon sok hívő embernek 
a nagylelkűsége, az özvegyasszony két 
fillérjének a csodája az, ami újra és újra 
megvalósul a Mária Rádió életében. Sok-
sok önkéntesnek az odaszánt, odaszen-
telt ideje, szeretete és sok embernek a 
nagylelkűsége tartja fönn ezt a gyönyörű 
evangelizációs eszközt. Hatalmas gyü-
mölcsei vannak. Sok ember talált rá rajta 
keresztül az Istenre. Nagyon sok ember-
nek ragyogja be a napjait. Sok embert 
kísért a haldoklásában, kísért el egészen 
a halál kapujáig. Talán emlékszünk arra 
a megrendítő tanúságtételre, ahogy egy 
édesanyának a lánya mesélte el, mit 
jelentett az édesanyja számára egészen 
a legutolsó percekig a Mária Rádiónak 
a megerősítő jelenléte, imádsága, éneke. 
Volt olyan testvér, akit az öngyilkosságtól 
mentett meg. Volt, akinek megszépítette a 
házasságát. Volt, akinek segített, hogy a 
gyermekeit bölcsebben, nagyobb szeretet-
tel nevelje. Volt, akit elsegített a megbo-
csátásig. Azt gondolom, hogy hatalmas 
ajándék, amiért hálásnak kell lennünk, és 
amelyet őriznünk, építenünk kell. 

Püspök atya! Ön szerint hogyan tud, 
hogyan tudott segíteni a Mária Rádió 
a Covid-járvány időszakában? Milyen 
szerepe volt az elmúlt egy évben? 

A járvány ideje, azzal együtt, hogy lehe-
tőséget is ad, egy nagyon nagy kihívás. 
Rengeteg ember, különösen idős testvére-
ink talán még inkább, egyedül maradtak. 
Nem tudták őket meglátogatni, legalábbis 
nem túl gyakran. Néha még a saját gyer-
mekeik, unokáik sem. A Mária Rádiónak 
a küldetése, szerepe fölerősödött ezekben 
a hónapokban, és nagyon nagy ajándék-
ká vált. A Mária Rádió olyasfajta módon 
hat, ahogyan, talán emlékszünk II. János 
Pál pápának a haldoklása napjaiban az 
egész médiát elárasztó rengeteg műsorra, 
amelyet ő vele kapcsolatban TV-csatornák 
és rádiók is sugároztak. Két-három napon 
át Magyarországon is szinte minden adó 
II. János Pál pápának az útjait, a beszé-
deit, az életének gyönyörű találkozásait 
vetítette le újra és újra. És azt éreztem, 
akkor Budapesten voltam, hogy mintha 
az egész város fölött ott lebegne a szent 
pápa lelke. Az emberek szelídebbek lettek, 
elgondolkodóbbak, szeretettel telibbek, 
türelmesebbek. A médiának ez lenne a 
küldetése. Ha tudna a média intenzíven, 
nagyon bőségesen értéket sugározni. Nem 
az állandó veszekedést, nem a konflik-
tusokat, nem a negatív híreket, hanem 
tudna igazi értékeket sugározni, teljesen 
más lenne a társadalmak alaphangulata. 
Ugyanezt érzem itt, Szombathelyen is. 
Azzal, hogy megérkezett a rádió, rengeteg 
embernek az életébe kincset hozott, több-
letet adott. Nagyon sokan emlegetik is, 
hogy mennyit jelent a számukra a rádió 
jelenléte vagy egy-egy műsor, amelyet na-
gyon nagy szeretettel, örömmel hallgat-
nak újra és újra. 
Nagyon bízom abban, hogy hamarosan 
Zalaegerszegen is, egyházmegyénk máso-
dik legnagyobb városában megszólalhat 
a Mária Rádió hangja, és nagyon hálásak 
vagyunk azért, hogy Sárváron, Celldömöl-
kön is hosszú idő óta szól a Mária Rádión 
keresztül az evangélium és az imádság 
üzenete.

A Mária Rádió megszólal Zalaegerszegen is

Négy vidéki frekvenciapályázaton hirdetett nyerteseket a Médiatanács. Egy győri, egy mosonmagyaróvári, egy 
tihanyi és egy zalaegerszegi frekvencia közösségi használatára kiírt pályázat nyerteseiről döntött a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa januári ülésén, tájékoztat az NMHH. A Zalaegerszeg 104,4 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek közösségi jellegű használatára kiírt pályázaton az 
egyedül pályázó Mária Rádió Frekvencia Kft. lett nyertes. A Médiatanács döntése nyomán a Szombathelyi Egy-
házmegye második legnagyobb városában is megszólalhat hamarosan a Mária Rádió.
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a Szombathelyi Egyházmegye havilapjaM
Kórházlelkészek elérhetőségei:

Szombathely - Molnár Árpád
+36 30 619 5474

Zalaegerszeg - Nyisztor Krisztián
 +36 30 222 9234

Sajtóapostolok jelentkezését várjuk
A Szombathelyi Egyházmegye - a Pasztorális Tervvel összhangban - a 2021-es évben szeretné újjá alakítani a 
plébániai sajtóapostoli szolgálatot. A célunk olyan önkéntes munkatársak közösségbe szervezése, akik szívesen 
tudósítanak az egyházmegye honlapja és havilapja számára plébániák eseményeiről, készítenek riportokat lelki-
pásztorokkal, hívekkel akár írott, akár fényképes formában. Munkájukkal a Mária Rádió tevékenységét is segítik, 
amely szintén várja önkéntesek jelentkezését szerte az egyházmegyéből. 

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:
Szombathelyi Egyházmegye Sajtószolgálat 

Molnár Péter sajtómunkatárs 
sajto@martinus.hu

Az önkéntesek jelentkezését január-február-március hónapban várjuk. A tavasz folyamán, ahogy ezt a különbö-
ző rendelkezések lehetővé teszik, találkozókat és képzéseket szervezünk a jelentkezőknek. Itt nem csak egymást 
ismerhetjük meg, hanem a tudósítások elkészítésének fortélyaiba is beavatjuk az önkénteseket. 

Hívunk és várunk mindenkit a sajtóapostolok csapatába!

A járványügyi helyzetben 
előírt szabályok betartásával 
a Szombathelyi Egyházmegye 
több településén is összegyűl-
tek a katolikus, református, 
evangélikus, baptista testvé-
rek, hogy hitet tegyenek Krisz-
tus és a keresztények egysége 
mellett.
A szombathelyi imaórát janu-
ár 20-án a Székesegyházban 
tartották.

2021-ben sem maradt el az Ökumenikus Imahét
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