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A Szombathelyi Egyházmegye havilapja

Életre szóló emlék
Visszaemlékezések a pápalátogatásra 

Nem a köveket, hanem a tiszta forrást
őrizzük
Dr. Székely János gondolataia család körüli
vitához

Személyisége vonzotta az embereket
Emlékoszlop felállítását tervezik
Gaál Jenő atya tiszteletére 

30 éve látogatott Szombathelyre
Szent II. János Pál pápa



Az idei esztendő két szempontból is 
különleges. Szeptemberben hazánkba 
látogat Ferenc pápa, aki Budapesten 
celebrál szentmisét. Sajnos szombathelyi 
látogatásra nem kerül sor, nem úgy, mint 
1991-ben, amikor II. János Pál pápa tett 
apostoli utat Magyarországon.  Akkor 
a főváros mellett több vidéki városba is 
ellátogatott, köztük Szombathelyre is. 
Lapunk e havi számának első oldalain 
erre a nagyszerű eseményre emlékezünk 
néhány interjú, visszaemlékezés jóvoltá-
ból. 
A Szentatya helikoptere fél 10-kor szállt 
le a szombathelyi repülőtéren, ahol mint-
egy 80.000 ember várta az egyházfőt. 
A magyarok mellett horvát, szlovén és 

osztrák hívek is részt vettek a szentmisén. 
Óriási volt az öröm, amikor a Szentatya 
pápamobiljával körbeautózott a szekto-
rok között, majd megállva néhány ember-
rel kezet is fogott. 
A szentmise kezdetén Konkoly István me-
gyéspüspök köszöntötte a Szentatyát, aki 
homíliájában azokért emelte fel szavát, 
akik – részben a térségben bekövetke-
zett politikai és gazdasági változások 
következtében – a társadalom számki-
vetettjeivé váltak. Szent Márton, Boldog 
Batthyány-Strattmann László és Boldog 
Apor Vilmos püspök példáját felidézve 
szolidaritásra, a nemzet anyagi és erkölcsi 
újjáépítése érdekében történő egységes 
fellépésre, közös munkára szólított fel. 

Dr. Pem László atya vezényletével mint-
egy 600 fős ének- és zenekar működött 
közre a szentmisén. 
A nap során a Püspöki Palota erkélyén ta-
lálkozhattak újra az emberek a pápával, 
és közösen nézhették meg az Ungaresca 
Táncegyüttes produkcióját. II. János Pál 
pápa magyarul köszöntötte a megjelente-
ket, majd betért a Székesegyházba, ahol a 
Madonna-kápolnában és a Szent Márton 
oltárnál is imádkozott. Kora délután a 
Haladás pályáról szállt fel a Szentatya 
helikoptere. II. János Pál pápa még aznap 
a Mátyás templomban a kispapokkal és 
szerzetes-növendékekkel találkozott, este 
a Népstadionban a fiatalság előtt mon-
dott beszédet.

„Néhány héttel ezelőtt hazánkat, sőt 
egyházmegyénket is nagy megtiszteltetés 
érte. Közvetlen közelről láthattuk, hall-
hattuk és nagy-nagy örömmel köszönt-
hettük Krisztus földi helytartóját, II. János 
Pál pápát. Hála legyen érte Istennek! 
De az előkészületek sok-sok gondját és 
szerteágazó feladatát megosztották 
velünk a világi: állami és önkormányzati 
szervezetek vezetői és tagjai is. Minden 
egyes közreműködő egyházi és világi 
munkatársat áthatotta a felelősségtudat, 
az egyetakarás, az együttműködésre való 
készség és a kölcsönös segítségnyújtásra 
való törekvés. Legyen ezért őszinte köszö-
net mindenkinek. 
A papoknak külön is köszönet jár azért, 
mert kezdetektől fogva szívügyüknek 
tekintették a pápalátogatást, állandóan 
lelkesítették a híveket, szervezték utazá-
sukat és mindent megtettek a zarándo-
kok lelki felkészítése érdekében.
De a hívek többsége is elismerést érdemel, 
mert nagy érdeklődést mutatott a való-
ban történelmi jelentőségű pápalátogatás 
iránt, bőkezű volt az anyagi áldozatvál-
lalásban és szép számban részt vettek a 
repülőtéri szentmisén. 
De ugyanez a pápa iránt való hűség és ra-
gaszkodás volt a hátterében a meghatott-
ságtól könnyező és az örömtől sugárzó, 
mosolygó arcoknak is. S ezt nemcsak a 
repülőtéren, hanem a városon áthaladva, 
a Püspökvár előtti téren búcsúzkodva is 
tapasztalhatta a Szentatya és az ő kísére-
tének minden tagja. Mindennek természe-
tesen egyházi és világi vonalon egyaránt 
pozitív visszhangja volt.
S végül – kedves paptestvérek és hívek – 
még valamit hadd kérjek tőletek. Őrizzük 
meg augusztus 19-ének, e varázslatos 
napnak az emlékét. Szentatyánk tanítá-
sait őrizzük meg a szívünkben, útmuta-
tásait valósítsuk meg életünkben. A vele 
való találkozás élménye és emléke pedig 
örökké tartsa ébren és folytonosan erő-
sítse bennünk a Krisztus földi helytartója 
iránt való tiszteletet és az Egyház iránti 
hűséget.”

30 évvel ezelőtt Szombathelyen járt

Szent II. János Pál pápa
Emlékezés a történelmi eseményre

„Szentatyánk tanításait őrizzük meg a szívünkben,
útmutatásait valósítsuk meg életünkben. ”

Szent II. János Pál pápa szombathelyi látogatása idején dr. Konkoly István vezette egyházmegyénket. 
Rá hárult az örömteli feladat, hogy megszervezze, lebonyolítsa a történelmi találkozást. A feladatokról, 
élményekről részletesen is írt Emlékirataiban. Mi most a Lélek és Élet című egyházmegyei kiadvány 1991. 
decemberi számában megjelent visszatekintését adjuk újra közre.
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Visszaemlékezéseim a „pápalátogatásra” 

A három évtizeddel ezelőtt lezajló pápa-
látogatás számomra olyan életre szóló 
eseményt jelentett, ami örökre a szívem-
ben marad.
A pápalátogatáson résztvevők zöme nem 
is sejthette, hogy a „világraszóló” esemény 
megszervezése mekkora gondot jelentett. 
A semmiből kellett a helyszínt elővará-
zsolni, az aktív résztvevőket megtalálni, 
feladataikat kidolgozni, a napirend 
részleteit megtervezni, ami több hónapos 
munkát jelentett. Mindehhez példamutató 
összefogásra volt szükség, ami meg is 
valósult. Oroszlánrészt vállalt Konkoly 
püspök úr, ám segítségére volt a magyar 
kormány, az egyházmegye, a szombathe-
lyi önkormányzat, Vas megye vezetői, a 
burgenlandi püspökség, a – zömében még 
az átkost is szolgáló – rendőrség, a kór-
ház, a mentők, a tisztiorvosi szolgálat, a 
tűzoltóság, a katonaság, sőt a VOLÁN és a 
MÁV is. Mindez számtalan megbeszélést, 
helyszíni bejárást és utazást is követelt. 
Járhatóvá kellett tenni a repülőtér felé 
vezető utakat, meg kellett építeni a méltó 
helyszínt, elektromos kábeleket fektetni, 
hangosítást biztosítani stb. Pápalátoga-
tási plakettek, érmek is készültek, ezek 
formáját, feliratait meg kellett tervezni, 
kivitelezését megrendelni, füzeteket, 
szórólapokat nyomtatni, jelvényeket, sap-

kákat készíteni, kiosztani, helyszíni „ren-
dezőket” toborozni, kiképezni, az épülő 
helyszín éjjel-nappali őrzését biztosítani. 
Vatikáni egyeztetéssel meg kellett ter-
vezni a Szentatya napirendjét, személyes 
védelmét, utcákat szabaddá tenni, időpon-
tokat egyeztetni, a vendégek fogadását 
biztosítani és még sorolhatnám.
Magam több oldalról is közreműködhet-
tem e történelmi esemény lebonyolításá-
ban. A székesegyházi egyházközségben 
és az egyházmegyében már meglévő, a 
rendszerváltozás előtti funkcióim mellett, 
a KDNP önkormányzati képviselőjeként 
a polgármester a pápalátogatás önkor-
mányzati összekötőjének szavaztatott 
meg. Püspök úr vezetésével az érdekeltek-
kel kétszer is jártunk Eisenstadtban, ahol 
a burgenlandi egyházmegye érintett pap-
jai és szakemberei a korábban náluk lezaj-
lott pápalátogatás tapasztalatait adták 
át, tanácsokkal láttak el. Kiemelkedő sze-
repet játszott a Burgenlandban szolgáló 
prof. Rácz Imre atya, és Iby helynök úr, a 
későbbi burgenlandi püspök. Magyar rész-
ről Nagy Ferenc építésvezető, Tibola Imre 
kanonok plébános, Horváth József atya és 
Gergye Zoltán gazdaságvezető (bocsána-
tot kérek, ha a név szerinti felsorolásból 
egyeseket kihagytam).  László püspök úr 
a burgenlandi pápalátogatásra készített 

egész pápai építményt kölcsönadta, ami-
vel nagy anyagi segítséget nyújtott. Azt 
kalandos körülmények között, csendőri 
és rendőri kísérettel vámmentesen hat 
kamion hozta át, majd építették fel a 
repülőtéri helyszínen. A kül- és belföldi 
szomszédos egyházmegyékkel is egyez-
tetni kellett. Tibola Imre atyával kétszer 
voltunk Németújvárott  (Güssingben),  
ahonnét a  ferencesek által összegyűjtött 
Batthyány-kiállítás teljes képanyagát  
hoztuk Szombathelyre, hogy belőlük a 
pápalátogatásra kiállítást rendezhessünk, 
és még folytathatnám.
A pápalátogatás előtti napon szinte 
felhőszakadás volt. Mindannyian szo-
rongtunk és imádkoztunk, hogy az, vagy 
az esetleges ismétlődő zivatar tönkre ne 
tegye a szabadtéri helyszínt, s az ünnepi 
szentmisét el ne mossa. Konkoly püspök 
úr különösen izgatott volt, de az „Ég” 
végül kegyes volt hozzánk.  Másnap 
szép idő lett, a szentmise zavartalanul és 
mintaszerű szervezettséggel lezajlott. A 
dr. Pem Lászó atya által vezetett nagyszá-
mú vegyes zenekar és kórus remekelt, a 
papok  által végzett tömeges áldoztatás 
zavartalanul lezajlott.

II. János Pál pápa szombathelyi látogatásának előkészítésében, lebonyolításában oroszlánrészt vállalt 
– mások mellett – prof. dr. Széll Kálmán főorvos is. Őt kértük meg, hogy ossza meg emlékeit, érzéseit a 
történelmi nappal kapcsolatban.  A főorvos úr által elkészített írás rövidített változatát olvashatják.
A teljes cikk – terjedelmi okokból – egyházmegyénk honlapján lesz olvasható augusztus 19-től. 

A Szentatya katonai helikopteren fél 
tízkor érkezett. Emlékezetem szerint 
a fogadóbizottságban öten voltunk, 
oldalvást sorban álltunk, hogy egyen-
ként üdvözölhessük a pápát. A repülőből 
mosolyogva kiszálló Szentatyát először 
Konkoly püspök úr üdvözölte, aki ettől 
kezdve „házigazdaként” hűséges kísérő-
jévé szegődött, ő mutatott be bennünket. 
Őt követte Wágner polgármester, Tibola 
atya, majd én. Kaptunk kis pápaérmet és 
egy szentolvasót, amit azóta is becsben 
tartok, – főleg a pandémia „remeteségé-
ben” naponta  használok.
A szentmise ünnepélyes volt, amin szinte 
az egész magyar püspöki kar és számos 
vendég főpap részt vett, kispapjaink is 
szolgáltak. Az egyházmegye szinte teljes 
papságán kívül számos szomszédos 
egyházmegye magyar és külföldi papja és 
szerzetes nővére is jelen volt.

A felajánlási körmenet kapcsán történt 
a Szentatyának szánt ajándékok átadá-
sa. Talán tucatnyi pár követte egymást. 
Mindegyik pár kettesével letérdelt a pápa 
előtt, s átadta az ajándékot. Én egy nép-
viseletbe öltözött fiatal leánnyal mentem 
„párban”. Konkoly püspök úr tolmácsolta 
az ajándékokat.  Egy díszes kazettát 
adtam át, amiben emlékezetem szerint 
egy régi, Szombathelyről szóló, az 1700-as 
évekből származó könyv volt. Ezen kívül 
sok szép egyedi készítésű, helyi vonatko-
zású (pl. Batthyányt, Szent Mártont ábrá-
zoló relief stb.) ajándék került átadásra.
A nagyszámú német és horvát anya-
nyelvű hívő miatt a szent leckét és az 
evangéliumot német és horvát nyelven is 
felolvasták. 

A szép szentbeszéd szerteágazó mondani-
valói közt szóba került a „jó pásztor”, az 
egyházmegye patrónusa, Szent Márton, 
vele kapcsolatban a szegények megsegí-
tése; említésre került Batthyány herceg-
orvos, Apor Vilmos vértani püspök, s az 
időszerű kérdések sem kerülték el a pápa 
figyelmét. A szentbeszédet Kada érsek 
tolmácsolta magyarul. A Szentatya, amit 
lehetett, magyarul mondott, olvasott, (az 
átváltoztatást latinul), hiszen már hóna-
pokkal előbb magyarul tanult.

Feleségemmel együtt abban a kitüntetés-
ben is részesültem, hogy a Szentatyától 
személyesen vehettük át az eucharisztiát. 
A szentmise végén a tapsoló, mintegy 
nyolcvanezres tömeg alig akarta elenged-
ni a Szentatyát. Azt gondolom, hogy a 
látványát és tartalmát is beleértve min-
denki számára felejthetetlen élmény volt 
a pápai szentmise.  A Szentatya délután a 
Madonna-kápolnában imádkozott, majd 
az Ungaresca táncegyüttes műsorában 
gyönyörködött. Amikor újra helikopterbe 
szállva elhagyta városunkat, mindenki-
ben nagy űrt hagyott.

Bízom benne, hogy a Martinus olvasói 
nem veszik dicsekedésnek, ha zárásként 
leírom, hogy feltehetően a pápalátoga-
táskor, és a „szegények orvosa” boldoggá 
avatásakor végzett munkámért, II. János 
Pál pápa az „Egyházért és a pápáért” (Pro 
Ecclesia et Pontifice) kitüntetést adomá-
nyozott nekem, amit Konkoly püspök úr 
2002. március 29-én ünnepélyes keretek 
közt adott át. Ebben a kitüntetésben előt-
tem az egyházmegyéből csak a hercegor-
vos részesült.

Prof. dr. Széll Kálmán

Prof. dr. Széll Kálmán átadja a város ajándékát II. János Pál pápának.

Akkor még nem tudtam, 
bár határozottan éreztem, 
hogy egy Szenttel hozott 
össze Istenem.
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A Teremtő Isten úgy alkotta meg a 
világot, hogy a férfi és a nő szerelméből 
élet fakadjon, ez a szerelem túlcsordul-
jon, termékeny legyen. Azt akarta, hogy 
az emberi élet szeretetből, szerelemből 
fakadjon. Nem is csak a fogantatása 
pillanatában, hanem később is egy 
gyermek a szüleinek szeretetében, ebben 
a szeretettel, tisztelettel, odaadással, 
hűséggel, vidámsággal, kedvességgel teli 
légkörben nőhessen fel, ebben bonta-
kozhasson ki az egyénisége. Ezért az 
édesanya, amikor gyermeket vár, akkor 
nem terhes, hanem áldott állapotban 
van. A szíve alatt nem egy magzat van, 
akit esetleg a felnőtt világ nemkívánt-
nak is nyilváníthat és kiiktathat az élők 
sorából észrevétlenül, hanem egy kicsi 
emberi élet, egy apró gyermek.

Vannak emberek, akik valamilyen oknál 
fogva inkább a saját nemükhöz éreznek 
vonzalmat. A kereszténység meggyő-
ződése az, hogy amíg ez a vonzalom 
nem válik cselekedetté, addig az illető 
személy nem vétkes. Az azonosneműek-
hez vonzódó ember is Isten teremtménye 
és képmása, aki tiszteletet, befogadást, 
szeretetet kell, hogy kapjon. Sok esetben 
ezt a szeretetet és tiszteletet nem kapták 
és nem kapják meg a társadalomtól, 
gyakran a keresztényektől sem. E miatt 
az ilyen személyek bocsánatát kérjük, 
és igyekszünk mindent megtenni, hogy 
a szüleik, barátaik, munkahelyük és az 
egyházi közösségek is a minden embert 
megillető szeretettel és tisztelettel visel-
tessenek irántuk.

A kereszténység azt is helyesnek tartja, 
hogy a gyermekek számára az iskolák-
ban és másutt ismereteket adjanak át 
a házasságról, a nemiségről, és ezen 
belül szóljanak az azonosneműek iránt 
vonzalmat érzőkről is. Azonban egy-
általán nem mindegy, hogy ezt mikor, 
és hogyan tegyük. Igen gyakran az 
ilyen tanórákon szinte szó sem esik az 
életre szóló szerelem, a hűség, a totális 
önátadás hatalmas titkáról, drámájá-
ról és kihívásáról, hanem csak a testi 
kapcsolat technikai részéről adnak némi 
felvilágosítást. A gyerekekben sokszor 
az a végső tanulság szűrődik le, hogy ha 
el tudják kerülni a nemi betegségeket és 
a nemkívánt terhességet, akkor bátran 
fogjanak bele a barátjukkal, barátnőjük-
kel való testi kapcsolatba. Az ilyesfajta 
felvilágosítás hatalmas károkat okoz, 
amelyek a gyermekek és fiatalok egész 
életére kiható negatív következmények-
kel járnak.

Újabban az a téma is megjelenik ezeken 
a felvilágosító órákon, hogy mindenki 
bátran válassza meg a maga identitását. 
Hiszen teljesen természetes és magától 
értetődő az, ha egy fiú lány szeretne 
inkább lenni, vagy egy lány inkább 
fiú. Ebben őt senki ne akadályozza és 
befolyásolja. Mintha megfeledkeznénk 
arról, hogy az identitás nem olyan dolog, 
amit magunknak kitalálunk, hanem 
olyasvalami, amit elsősorban kapunk. 
Nem mi találjuk ki az anyanyelvünket, 
hanem kapjuk, és ezen nem tudunk vál-
toztatni. Nem mi találjuk ki a szüleink, 
a családunk történetét, és azt sem, hogy 
a történelemnek melyik korszakába 
születtünk.

Az ember nem a maga teremtője. Az 
identitás elsősorban kapott ajándék és 
lehetőség, talentum, amit bontakoz-
tatnunk, gyümölcsöztetnünk kell. Még 
akkor is, ha esetleg sebzett, ebből kell 
elindulnunk, és nem mesterségesen egy 
másikat kitalálnunk. Nagyon torz lesz 
az a társadalom, ahol önmagukat meg-
teremteni akaró személyek sokasága él 
együtt.

Az iskolában tudományosan megalapo-
zott és építő dolgokat kellene elmondani 
a gyermekeknek a szerelemről, házas-
ságról, a gyermekáldásról, és ezen belül 
az azonosneműekhez vonzódó embertár-
sainkról is. Mindenekelőtt természetesen 
a szerelem és szeretet nagy titkáról 
kellene sokat beszélni.

Az azonosneműekhez vonzódó embertár-
saink kapcsán fontos lenne elmondani 
például azt, hogy ez a vonzalom nem 
genetikailag determinált. Vannak olyan 
egypetéjű ikrek, ahol az egyikük más-
nemű házastárssal él boldogan, a másik 
azonosneműekkel létesített kapcsolato-
kat.
El kellene mondani azt, hogy az azonos-
neműek iránti vonzalom kialakulásának 
leggyakoribb oka férfiak esetében a 
szimpatikus és közeli apa hiánya.
El kellene mondani azt is, hogy ez a 
vonzalom nem 100%-os egy-egy em-
berben, hanem legtöbbször nyitva áll 
számára a másnemű házastárssal való 
kapcsolat lehetőségének az útja is. Ezzel 
kapcsolatban megrendítő, de ugyanak-
kor gyönyörű olvasni J. Nicolosi, Healing 
of Homosexuality (Northvale, New Jer-
sey 1993) c. könyvét, amelyben tíz ember 
szenvedéseit és katarzisait, az ő útjukat 
írja le az azonosnemű párkapcsolatok 
világából a másneműek iránti vonzalom 
felé. Nem mind a tíz tudott eljutni az 
igazi szerelemig és házasságig egy más-
nemű személlyel, de mind a tíz esetben 
az ebben az irányban megtett lépések 
katartikusak és boldogítóak voltak.

Az ökológia témájában eljutott az 
emberiség annak felismeréséig, hogy 
a világnak vannak kőkemény objektív 
törvényei, és ha az ember ezeket nem 
tartja tiszteletben, akkor önmagát fogja 
elpusztítani. Mennyire fontos volna felis-
merni, hogy nemcsak az éghajlatnak és 
a biológiának, hanem az emberi életnek 
is vannak gyönyörű, objektív törvényei.

Nem a köveket, hanem a tiszta forrást őrizzük
Dr. Székely János gondolatai a család körüli vitához

Gyakran megtörténik, amikor 
egy-egy családot meglátoga-
tok, hogy a férj és a feleség 
átölelik, átkarolják egymást.
Ilyenkor a gyermekek sok 
esetben odaszaladnak, és ők is 
átkarolják a szüleiket, annyi-
ra boldogok. Ők is részesedni 
akarnak a szétáradó szere-
tetből, ebből a kristálytiszta 
forrásból. Ezt a forrást szeret-
nénk megőrizni a következő 
nemzedékek számára is tisztá-
nak, életadónak

„Szinte a teljes szentmisére emlékszem ”
Nagylaki András visszaemlékezése a pápalátogatásra

Egyike voltál azoknak, akik minist-
ránsként szolgáltak a pápai szentmi-
sén. Melyik plébániára jártál és hogyan 
esett rád a választás, erre emlékszel-e?
A székesegyházi főplébánia cserkészcsa-
patának voltam a tagja, s így sok szent-
misén szolgáltam cserkészként és minist-
ránsként is. Megtiszteltetésként ért, hogy 
engem is beválasztottak a pápai szentmi-
sére ministrálni az oltár mellé.

Mi volt a szolgálat, amivel megbíztak?
Gyertyás szolgálatra kértek fel hatun-
kat, akik a főoltár két oldalán voltunk a 
szentmisén.

Hogyan készültetek? Nyilván a feladat 
ismert volt, de a protokoll más, mint 
egy püspöki szentmisén.
Igazából az előző napon voltak a próbák, 
mikor Piero Marini érsek, a pápa szertar-
tásmestere személyesen jött el, és elmond-

ta mindenkinek, hogy hol kell állnia, mi-
kor és merre kell mozognia. Ekkor tudtuk 
meg, mivel erről addig még sejtésünk se 
volt, hogy a szentmisén a Szentatyánál 
fogunk áldozni.

Mire emlékszel a szentmiséből? Érezted 
gyerekként, hogy ez egy nagy pillanat?
Bármennyire hihetetlen, de szinte a teljes 
szentmisére emlékszem attól kezdve, hogy 
megérkeztünk reggel a helyszínre, az ol-
tár mögötti részen átöltöztünk és vártuk 
a Szentatyát. Mikor megérkezett, felsora-
koztunk a kispapokkal, atyákkal együtt, 
és a Szentatya elvonult előttünk és mind-
annyiunkkal egyenként kezet fogott. 
Kísérőjétől pedig pápai címeres kis 
tokban egy rózsafüzért kaptunk, melyen 
a kereszt a Szentatya pásztorbotjának 
keresztjét mintázta. A mosolya felejthetet-
len, most is magam előtt látom az arcát. 
A szentmisén, ahogy ez a helyszínen 
készült fényképeken is látható, az oltáre-
melvény középső szintjén ültünk hár-
man-hárman két oldalt. Nagyon közelről 
láthattam a szentmise minden pillanatát, 
és gyönyörű látvány volt a hívők tömege 
a szektorokra bontott mezőn. Az átváltoz-
tatás alatt az oltár előtt, a Szentatyával 
szemben térdeltünk a gyertyákkal.
A legemlékezetesebb pillanat mindenkép-
pen a szentáldozás volt, melyben maga 
Szent II. János Pál pápa részesített, fák-
lyás ministránstársaimmal együtt.

Korábban említetted nekem, hogy a pá-
palátogatás után kaptál a Vatikánból 
egy emléket.
Igen. Az időpontra pontosan nem emlék-
szem, de csaknem egy hónappal a pápai 
szentmise után keresett telefonon Tibola 
Imre plébános atya, hogy menjek be a 
plébániahivatalba, mert szeretne adni 
nekem valamit. Ez nem volt más, mint 
egy boríték, a vatikáni posta bélyegzőjé-
vel ellátva, egyenesen Rómából, s benne 
egy fénykép, amit a Szentatya személyes 
fotósa, Arturo Mari készített rólam a szen-
táldozás pillanatában. Hasonló fényképet 
mások is kaptak.

30 évvel ezelőtt is szükség volt ministránsokra a pápai szentmisén. Nagylaki András egyike volt azoknak 
a kiválasztottaknak, akik ezen a szertartáson az oltárnál szolgáltak. Vele beszélgettünk és idéztük fel az 
emlékeket.
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Ma is szeretettel emlé-
keznek a hívek Gaál Jenő 
verbita atyára Sorkifalu-
don. Hosszú éveket töltött 
a faluban, előbb gyermek-
ként, majd nyugdíjasként. 
Tiszteletére emlékoszlop 
felállítását tervezik a 
helybeliek. Erről beszélget-
tünk Szűcs Tamással, az 
Egyházközségi Kéviselő-
testület elnökével.

Gaál Jenő atyát rendkívüli tisztelet 
övezte hazánkban és egyházmegyénk-
ben, de különösképpen Sorkifaludon. 
Miként alakult ez a kapcsolat?
Kisgyermekkorában édesapját, mint 
családfenntartót elveszítette. Édesanyja 
4 gyerekkel maradt özvegyen, így két 
gyerekét intézetbe adta. Jenő atya így 
került Sorkifaludra nevelőszülőkhöz. Itt 
nevelkedett, Szentléránton kezdte meg 
elemi iskolában a tanulmányait. 6 évet 
töltött Sorkifaludon, itt voltak a barátai, 
az itteni emberek szeretete mély nyomot 
hagyott a szívében. 1989-ben rendje ha-
zahívta. 2006 tavaszán újjáépítette az 
elhagyatottan álló szentléránti parókiát 
és odaköltözött. Régi ismerőseit, barátait 
felkeresve elindított egy nagy célt kis 
falunkban, hogy plébániánkon összetar-
tó keresztény közösség legyen.

Mi volt Jenő atya személyiségének 
titka, ami akkora hatással volt rátok, 
hogy a mai napig szeretettel idézitek 
fel emberségét?
Jenő atya személyisége vonzotta maga 
köré az embereket. Fanyar humora, egy-
szerűsége, emberszeretete, alázata volt 
az, ami kis falunkban egy összetartó 
közösséget kovácsolt. A gyermekek iránt 
érzett szeretete jól megmutatkozott 
abban, hogy a templomban nagyon sok 
ministráns gyerek vette őt körül. Mise 
után tőle a gyerekek ajándék nélkül 
nem mentek haza. Plébániánkon előtte 
sem volt, és azután sincs annyi minist-
ráns gyerek, mint Jenő atya idejében. Az 
Ő segítségével, Isten szeretetével indított 
útjára falunkban fiatalokat, akikből 
lelkipásztori kisegítő és hitoktató is lett.

Ha Jenő atyára gondolsz, akkor mi-
lyen emlékeket idézel fel és osztanál 
meg velünk?
Gyermekem első osztályos korában 
nagyon játékos volt, a tanulás kevésbé 
érdekelte, de Jenő atya miséjéről soha 
nem maradt volna le, mindig ministrált 
neki már 6 éves korától. Az atya mindig 
azt mondta, figyeljem meg, ebből a 
gyerekből pap lesz, a gyereket a Szentlé-
lek vezeti az oltárhoz. Hiába próbáltam 
rávezetni, hogy tanuljon, nem igazán 
hallgatott rám, de Jenő atya szavait 
mindig igyekezett megfogadni. Így egy 
alkalommal elmentünk az atyához, 
hogy próbálja meg jobb útra téríteni 
a gyereket, mert így biztos nem lesz 
belőle pap. Jenő atya boldogan fogadott 
bennünket, és elkezdte a kis történetét: 
Hát kérem szépen, tőlem még senki nem 
kérdezte meg, hogy kisgyerekkoromban 
milyen tanuló voltam, csak azt, hogy ho-
gyan lettem pap. Elmesélte a gyerekkori 
történeteit, hogy milyen csínytevéseket 
csináltak a barátaival gyermekkoruk-
ban. A megszeppent kisfiamnak rögtön 
fülig ért a szája, majd azt mondta 
nekem az atya, hagyjam azt a gyereket 
játszani, később majd megjön az esze. 
Tomi még egy tábla csokit is kapott tőle 
jutalomból.

A település, az egyházközség most 
azon fáradozik, hogy őszre, szüle-
tésnapjának évfordulójára, emléket 
állítson neki. Miről szólnak a tervek?
A templomkertben egy emlékoszlopot 
szeretnénk felállítani. Az elhelyezése a 
parókia és sekrestye közti részen lenne 
a templomkertben. Jenő atya nap mint 

nap ezen az úton közlekedett. Kivitelezőt 
már tavaly, világi elnökké választásom 
után kerestem és árajánlatot is kaptam 
tőle. Szerettük volna az emlékművet 
jótékonysági rendezvényekből és adomá-
nyokból létrehozni, ám sajnos a vírus-
helyzet közbeszólt, így a rendezvényeket 
sajnos nem sikerült megtartanunk. Püs-
pök atyától szeretnék segítséget kérni és 
támogató adományokat is szívesen foga-
dunk. Szeretném, ha szeptember 23-ára, 
Jenő atya születésnapjára elkészülne az 
emlékmű és méltóképpen meg tudnánk 
emlékezni róla. Eddig minden tervünk 
nagyon szépen sikerült. Én mindig azt 
mondom a képviselőtársaimnak, hogy 
Jenő atya teste Kőszegen van eltemetve, 
de a lelke itt van felettünk, és Ő az, aki a 
Jóistennél közbenjár értünk.

A terv megvalósítását bárki támogat-
hatja, hogyan?
Aki úgy gondolja, hogy szeretné ennek a 
nagyszerű és nemes dolognak a meg-
valósulását elősegíteni, attól szívesen 
fogadjuk adományát.

Bankszámlaszámunk a következő:
72700246-30013603

Közleménybe kérjük beírni:
Emlékmű 2021

Jenő atya személyisége vonzotta az embereket
Emlékoszlopot állítanak Gaál Jenő atya tiszteletére Sorkifaludon

Ezek nem ellenünk vannak, nem korlátok. 
Ez a Teremtő által a világba ültetetett 
rend egy gyönyörű harmónia, amelyet 
ha megértünk, amelybe ha belesimulunk, 
akkor megtaláljuk a boldogság, a kibonta-
kozás útját.

Milyen jó volna megérteni, hogy a sza-
badság nem minden korlát lerázását, 
nem a pillanatnyi szeszélyeink szerinti 
életet, nem a gyönyörű objektív világtól 
való elszabadulást jelenti, hanem szabad 
szárnyalást a teremtett világba beültetett 
harmónia mentén, a szeretet szárnya-
lását, az igazság, a szépség, a jóság, a 
becsületesség, az önátadás szívet kitágító 
röpülését.

Ausztriában egy szülőpár arra lett 
figyelmes, hogy a kislányuk autókkal, 
kardokkal szeret játszani. Úgy érezték, 
a gyermek döntött, fiú akar lenni. Azóta 
fiúsan fésülik és öltöztetik, és már azt 
is eldöntötték, hogy tizenévesen, amint 
lehet, a megfelelő hormonkezelését is 

elkezdik, hogy a teste is minél fiúsabbá 
váljon. Mindezt a lehető legtermészete-
sebben, mosolyogva mesélték el a többi 
szülőnek. Az Egyesült Államokban súlyos 
büntetést kapott egy cukrász, mert nem 
szeretett volna egy férfi párnak két férfi-
vel díszített esküvői tortát készíteni.
Szintén az USA-ban megbüntettek egy 
tudóst, mert le merte írni, hogy az ő véle-
ménye szerint az azonosneműek közötti 
szexuális kapcsolat nem természetes.
Egy gender órán az egyetemista diákokat 
arra kötelezték, hogy azonosnemű páro-
kat alkossanak, és kézenfogva sétáljanak 
a városban, figyeljék meg az emberek 
reakcióját. Mindebből az látszik, hogy az 
LMBTQ mozgalmak nem egyszerűen to-
leranciát kérnek a társadalomtól, hanem 
szeretnék áthatni a maguk ideológiá-
jával az egész társadalmat, az oktatási 
rendszert az óvodáktól az egyetemekig, a 
reklámok és a filmek világát, a kultúrát, 
munkahelyeket és a szabadidő eltöltésé-
nek helyeit.

Kérjük az LMBTQ mozgalmakat, hogy ha-
tárolódjanak el az ilyesfajta jelenségektől. 
A kereszténység nem kövülteket véd, nem 
avítt hagyományokat, hanem az élet tisz-
ta forrásait. Ezeket szeretnénk megőrizni, 
és tisztán továbbadni gyermekeinknek, 
unokáinknak.

Az ember nem a maga terem-
tője. Az identitás elsősorban 
kapott ajándék és lehetőség, 
talentum, amit bontakoztat-
nunk, gyümölcsöztetnünk 
kell. Még akkor is, ha esetleg 
sebzett, ebből kell elindulnunk, 
és nem mesterségesen egy 
másikat kitalálnunk.

A felújítási munkálatok 
befejezését követően 
templomokat áldott meg 
Kemestaródfán és Zalabol-
dogfán Székely János me-
gyéspüspök.

A Magyar Kormány támogatásá-
nak köszönhetően – hosszú évek 
után – újra felújítási munkálatokat 
végezhettek a Sarlós Boldogasszony 
tiszteletére szentelt templomon 
2020-ban. Ez érintette a nyílászá-
rókat, a templom előtti térköve-

zést. Újravakolták a templomot, új 
lábazatot készítettek, bádogozási 
munkálatokat végeztek illetve üveg-
ablakokat készítettek, mondta Takó 
Gábor polgármester az ünnepségen.  
A három ablakon Boldog Brenner 
János, Boldog Batthyány-Stratt-
mann László és Boldog Apor Vilmos 
arcképe látható. Készítője Soós 
Csilla, felvidéki ólomüvegkészítő.  
A templomot július 4-én áldotta 
meg Székely János megyéspüspök, 
aki szentbeszédében hangsúlyozta: 
templom nélkül emberhez méltó élet 
nincs. 

Július 11-én a zalaboldogfai Kis-
boldogasszony tiszteletére szentelt 
templom megáldására került sor. 
Két éve egyházmegyénk havilapjá-
ban is hírt adtunk az épület belső 
felújításáról, amelyet kiegészítettek 
a nyílászárók cseréjével, a lábazat 
szigetelésével, a torony felújításá-
val és a tető cseréjével. Az elmúlt 
időszakban a templom külseje is új 
köntöst kapott, köszönhetően az ál-
lami, egyházmegyei, önkormányzati 
forrásoknak és a lakosok anyagi 
támogatásának.

Templommegáldás Kemestaródfán és Zalaboldogfán

Kemestaródfa Zalaboldogfa
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2021.08.01. – Évközi 18. vasárnap

Jn 6, 24-35.
Abban az időben, amikor a nép nem 
találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába 
szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy 
megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó 
partján megtalálták, megkérdezték tőle: 
„Mester, mikor jöttél ide?”
„Bizony, bizony, mondom nektek – felelte 
Jézus –, nem azért kerestetek, mert cso-
dajeleket láttatok, hanem mert ettetek a 
kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért 
fáradozzatok, amely megromlik, hanem 
olyanért, amely megmarad az örök életre. 
Ezt az Emberfia adja nektek, - őt ugyanis 
az Atya igazolta.”
Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, 
hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?”
„Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, 
ha hisztek abban, akit küldött.”
De ők így folytatták: „Hát te milyen 
csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk 
neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát 
ettek a pusztában, amint az Írás mondja: 
Égi kenyeret adott nekik enni.”
Jézus erre így szólt: „Bizony, bizony, 
mondom nektek: Nem Mózes adott nektek 
kenyeret az égből, hanem Atyám adja nek-
tek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten 
kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet 
ad a világnak.”
Erre így szóltak hozzá: „Urunk, add ne-
künk mindig ezt a kenyeret!”
„Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. 
Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki 
bennem hisz, soha nem szomjazik.”

Az igAzi kenyér

Jézus szembe állítja a mulandó, a romlan-
dó, a földi táplálékot az örök élet kenye-
rével. Arra hív, hogy az igazi kenyér után 
fáradozzunk. Az Oltáriszentségért meg 
kell küzdeni! Meg kell tisztítani a szívün-
ket, el kell hagyni bűneinket és szilárdan 
ki kell tartani a jóban, a szeretetben.
Jézus Krisztus az Eucharisztiában az Isten 
kenyere, az élet kenyere. Tudjuk-e őszin-
te szívvel és vággyal kérni: „Urunk add 
nekünk mindig ezt a kenyeret!”?
Az ember éhségét és szomjúságát teljesen 
és maradandóan csak Jézus Krisztus szent 
Teste és Vére tudja betölteni. Minden 
szentmise a mennyei örök lakoma elővé-
telezése. Táplálkozzunk az égi kenyérrel 
már itt a földön, hogy annak erejével 
eljuthassunk életünk teljességébe, Isten 
színelátására.

2021.08.08. – Évközi 19. vasárnap

1 kir 19, 4-8.
Az áldozat bemutatása után Illés prófétá-
nak a Kármel hegyéről menekülnie kellett 
Izebel királyné haragja elől. Illés visszavo-
nult a pusztába egynapi járóföldre. Oda-
érkezett egy borókabokorhoz, leült alá, és 
a halálát kívánta. Azt mondta: „Most már 
elég, Uram! Vedd magadhoz lelkemet! Én 
sem vagyok különb atyáimnál.” Ezzel lefe-
küdt és elaludt. Egyszer csak egy angyal 
megérintette, és így szólt hozzá: „Kelj föl 
és egyél!” Ahogy föltekintett, íme, a fejénél 
egy sült cipó meg egy korsó víz volt. Evett 
és ivott, aztán újra lefeküdt aludni.
Ám az Úr angyala másodszor is megjelent, 
megérintette őt és ezt mondta: „Kelj föl 
és egyél! Mert különben túl hosszú lesz 
számodra az út.” Illés fölkelt, evett, ivott, 
aztán ennek az ételnek erejéből negyven 
nap és negyven éjjel vándorolt, egészen 
Isten hegyéig, a Hórebig.

GyenGeséGünkben erőnk az Isten

Illés az egy és igaz Isten prófétája a 
bálványimádás, a hamis istenek kultusza 
ellen küzd. A Kármel hegyén győzelmet 
arat Baál papjai felett és bizonyítja Izrael 
Istenének egyetlenségét és mindenható-
ságát. Amint hallottuk azonban, halálra 
keresik és menekülnie kell.
A sok küzdelem, megpróbáltatás köze-
pette a próféta szívéből kifakad a sóhaj: 
„most már elég, Uram!”. Elfárad, nem lát 
kiutat szorongattatott helyzetéből. 
Mi is életünk folyamán, a mindennapok-
ban sokszor átérezhetjük az élet súlyát, 
a ránk nehezedő aggodalmak, félelmek, 
gondok és bajok kétségbe ejtenek. Azon-
ban, ahogy Illés esetében is, ha keressük 
és észrevesszük, az Úr ereje, kegyelme, 
gondoskodása minket is talpra állít, erőt 
önt belénk, hogy folytatni tudjuk földi 
zarándokutunkat. Legyen ezért meggyő-
ződésünk minden kilátástalan helyzetben: 
az Úr gondoskodni fog rólunk!

2021.08.15. – Szűz Mária Mennybevétele 
lk 1, 39-56.
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a 
hegyek közé, Júda egyik városába sietett. 
Belépett Zakariás házába, és köszöntötte 
Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta 
Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult 
a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsé-
betet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott 
vagy te az asszonyok között, és áldott a te 
méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, 
hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? 

Mert íme, amikor fülembe csendült kö-
szöntésed szava, örvendezve felujjongott 
méhemben a magzat! Boldog, aki hitt an-
nak beteljesedésében, amit az Úr mondott 
neki!” Mária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem 
ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgá-
lóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet 
engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, 
Szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, 
mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel-
szórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és 
felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a 
gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlé-
kezve irgalmasságáról, amint atyáinknak 
megígérte: Ábrahámnak és utódainak 
mindörökre!”
Mária ott maradt még körülbelül három 
hónapig, azután visszatért az otthonába.

a boldoGsáG három tItka

Szűz Mária földi élete a mai ünnepen 
beteljesedik. Ő boldog volt már itt a 
földön, és a mai ünnepen a mennyei örök 
boldogság részese lett. Mária útja az égbe 
– fiának, Jézus Krisztusnak követése - a 
mi utunk is. Az Erzsébetnél tett látogatás 
jelenetében megfigyelhetjük a Szent Szűz 
boldogságának három titkát: sietett, hitt 
és hálás szívvel élt.
Mária siet idős rokonához, Erzsébethez, 
hogy segítségére lehessen. Nem késleke-
dik, hanem nagylelkűen cselekszik. Éber, 
virraszt mindig készen áll, hogy megte-
gye Isten akaratát.
Mária hisz Isten szavának. Bízik az Isten-
ben. Tudja, hogy Isten szava örök hűség. 
Tudja, hogy Isten nem csapja be, és amit 
kér tőle, ahhoz erőt is ad.
Mária magasztalja az Urat mindazért, 
amit érte és népéért tett. Mária hálás és 
ezért ujjongó szívvel élte mindennapja-
it. Isten jelenléte az életében örömmel 
töltötte el.
Mi is arra vagyunk meghívva, hogy bol-
dogok legyünk már itt a földön és majdan 
az örökkévalóságban. Kövessük hát égi 
Édesanyánk példáját: legyünk figyelme-
sek a szeretetben, bízzunk az Istenben és 
mindig legyünk hálásak!

Vasárnapi gondolatok 2021.08.22. – Évközi 21. vasárnap

ef 5, 21-32.
Testvéreim!
Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus 
iránti tiszteletből. Az asszony engedelmes-
kedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert 
a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus 
feje az Egyháznak: ő ugyanis testének 
megváltója. Amint tehát az Egyház alá 
van vetve Krisztusnak, úgy az asszony is 
mindenben férjének.
Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy 
Krisztus is szerette az Egyházat, és felál-
dozta magát érte, hogy a keresztségben 
igéje által megtisztítva, megszentelje. 
Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, 
amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb 
efféle nincsen, hanem szent és szeplőte-
len. Így a férj is köteles szeretni feleségét, 
mint a saját testét. Aki feleségét szereti, 
önmagát szereti. A saját testét senki sem 
gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akár-
csak Krisztus az Egyházat. Mi ugyanis 
tagjai vagyunk testének.
„Ezért az ember elhagyja apját, anyját, 
feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy test 
lesz.” Nagy titok ez: én Krisztusra és az 
Egyházra vonatkoztatom.

a keresztény házassáG Isten tervében

Pál apostol Isten tervéről beszél a ke-
resztény házassággal kapcsolatban. A 
vőlegény és a mennyasszony egysége 
mintegy jele Krisztus szeretetének, mely-
lyel Egyházát szereti. 

Nagy küldetése ez minden keresztény 
házaspárnak. Krisztus úgy szerette az 
Egyházat, hogy feláldozta életét érte. 
Ugyanígy kell szeretnie a házastársak-
nak egymást. Ahogy Krisztus ragyogóvá, 
szentté és szeplőtelenné tette Egyházát, 
úgy kell a férjnek megszentelnie a felesé-
gét és fordítva is. Egymás életszentségét 
kell munkálni és segíteni a házasság 
szentségében. 
A házasság tehát Isten szeretetének a 
jele, és a kölcsönös megszentelődés helye. 
Imádkozzunk a házastársunkért, imád-
kozzunk a keresztény házaspárokért, 
hogy mindnyájan tudjunk növekedni az 
isteni szeretetben!

2021.08.29. – Évközi 22. vasárnap

Jak 1,17-18.21b-22.27.
Testvéreim!
Minden jó adomány és minden ajándék 
felülről van, a világosság Atyjától száll 
alá, akiben nincs változás, és még árnyéka 
sincs a változásnak. Szabad akaratból 
hívott minket életre az igazság igéjével, 
hogy teremtményeinek mintegy az első 
termése legyünk. Fogadjátok ezért tanu-
lékony lélekkel a belétek oltott tanítást, 
amely képes megmenteni lelketeket. A 
tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgas-
sátok, mert különben magatokat csaljátok 
meg. Az Isten és az Atya szemében ez az 
igazi, tiszta vallásosság: Meglátogatni nyo-
morukban az árvákat és az özvegyeket, és 
tisztának maradni a világtól.

az IGazI vallásossáG

Jakab apostol a tiszta, a hiteles és az igazi 
vallásosságról beszél. Ez nem másban 
áll, mint az irgalmasságban és a világgal 
való helyes viszonyban.
Közel lenni az árvákhoz és az özvegyek-
hez: Jézus Krisztus mindenkiért jött, de 
különösen közel állt a legkisebbekhez. 
Meg kell, hogy nyissuk mi is a szívünket 
a legelesettebbek, a legelhagyatottabbak 
felé. Bennük különös módon jelen van a 
szenvedő Krisztus. Amit egynek teszünk 
a legkisebbek közül, azt magával Jézussal 
tesszük.
Tisztának maradni a világtól: Nem lehe-
tünk egyszerre a világ barátai és Jézus 
barátai. Nem szolgálhatunk egyszerre 
két Úrnak. Nekünk először Isten országát 
kell keresnünk. Ez nem azt jelenti, hogy 
legyünk a világ ellenségei; hanem pont az 
ellenkezőjét: úgy szeretjük helyesen ezt a 
világot, ha életünkkel megmutatjuk szá-
mára Krisztus igazságát és így segítjük a 
teljesség felé

Óra Krisztián atya

Ferenc pápa rendelkezése nyomán 
2021. szeptember 5-12. között ha-
zánkban, Budapesten rendezik az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szust. Egyházmegyénk havilapjában 
rendszeresen visszatekintünk az 
1938-ban, szintén Budapesten meg-
rendezett Eucharisztikus Világkong-
resszusra, amelyen egyházmegyénk-
ből is sokan vettek részt.

Ferenc pápa rendelkezése nyomán 
2021. szeptember 5-12. között 
hazánkban, Budapesten rendezik 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszust. Egyházmegyénk 
havilapjában rendszeresen vissza-
tekintünk az 1938-ban, szintén Bu-
dapesten megrendezett Eucharisz-
tikus Világkongresszusra, amelyen 
egyházmegyénkből is sokan vettek 
részt.

A különféle emléktárgyak közül ma 
a Novai Plébánián őrzött zászlót 
mutatjuk be Önöknek. Jelenleg is 
zajlik egyházmegyénk templomai-
nak fényképes digitalizálása, amely-
nek során rengeteg érték került elő, 
pontosabban megvolt mindig, csak 
kevésbé volt látható. Így történt ez 
a novai Nagyboldogasszony-temp-
lomban őrzött zászlóval is, amelyen 
jól látható a kongresszus jelképe. A 
fénykép a Novai Plébánia tulajdona.
Biztatjuk lapunk olvasóit, ha tudnak 
templomukban olyan kegytárgyról, 
falfestményről, vagy családjukban 
emlékekről, amelyek az 1938-as 
Eucharisztikus Világkongresszushoz 
kötődnek, jelezzék szerkesztőségünk 
számára, hogy lapunkban is bemu-
tassuk őket. A jelzéseket a következő 
e-mail címre várjuk:
sajto@martinus.hu

Az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékei
egyházmegyénkben
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a Szombathelyi Egyházmegye havilapjaM

A Szombathelyi Egyházmegyéből 2021. szeptember 10-én 
pénteken és szeptember 12-én vasárnap is van lehetőség 
vonattal az Eucharisztikus Kongresszusra elutazni.

• 2021. szeptember 10. péntek – Ifjúsági nap 

Érkezés 11 óra körül a Keleti Pályaudvarra. Délután rész-
vételi lehetőség a Hungexpon rendezett előadáson vagy 
kulturális szabadprogram csoportonként.   
19 órától részvétel a Papp László Sportarénában rendezett 
koncerten. 
Visszaindulás 23 óra körül, a rendezvény végén. 
Az iskolai csoportokon felüli jegyek korlátozott számban 
2000 Ft-os áron a szombathelyi Püspöki Palotában kiala-
kított látogatóközpontban válthatók augusztustól. 
Megállóhelyek: Szombathely-Sárvár-Celldömölk

• 2021. szeptember 12. vasárnap – Pápai mise 

A pápai szentmisére a Szombathelyi Egyházmegye külön-
vonatot szervez, Püspök atya vezetésével, tartalmas lelki 
készülődéssel.  
A vonat a Nyugati Pályaudvarra érkezik. Onnan 25-30 
perc séta a Hősök terére, majd részvétel a kongresszus 
zárómiséjén. 
Mindenki a regisztrációja szerinti szektorban foglal helyet, 
kisszék bevihető! 
Érdemes minél előbb jelentkezni, mert a nem regisztrál-
tak a környező utcákból követhetik csak figyelemmel az 
eseményt. 
Visszaindulás a délutáni órákban, pihenésre a vonat indu-
lása előtt lesz lehetőség. 
Jegyek a szombathelyi Püspöki Palotában kialakított láto-
gatóközpontban vásárolhatók augusztustól, nyitvatartási 
időben, 2000 Ft-os áron. 
(Gyermekjegy 18 éves korig 1000 Ft.) 
Megállóhelyek: Zalaegerszeg-Szombathely-Sárvár-Celldö-
mölk

Vonattal a pápai szentmisére
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