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Fülöp Cezáreájában Jézus megkérdezi a 
tanítványaitól: „Hát ti mit mondotok, ki 
vagyok?” (Mk 8,29). 
Ez a kérdés sarokba szorítja a tanítványo-
kat és fordulatot hoz számukra a Mester 
követésében. Jól ismerték Jézust, nem 
voltak már kezdők, hiszen közel álltak 
hozzá, és tanúi voltak számos csodájá-
nak, ámulattal hallgatták tanítását, és 
mindenhová elkísérték. Mégis, nem úgy 
gondolkoztak még, mint Ő.

Hiányzott még a döntő lépés, amely 
elvezet Jézus csodálásából Jézus követé-
sére.

Az Úr ma is rászegezi a tekintetét 
mindannyiunkra és személyesen felteszi 
nekünk a kérdést:
„Ki vagyok én valójában a te számod-
ra?” Ki vagyok a te számodra?
Ez egy olyan kérdés, amely mindannyi-
unktól nem csupán egy pontos választ 
vár el a katekizmus alapján, hanem sze-
mélyes, életünkkel adható választ.
Ebből a válaszból születik meg a tanít-
ványi kapcsolat megújítása. Ez három 
lépésben megy végbe a tanítványoknál, 
és mi is megtehetjük ezeket: Jézus hir-
detése, döntés Jézussal, Jézus követése.

Ferenc pápa a Hősök terén:
Jézus csodálóiból követőivé kell válnunk!

1. Jézus hirdetése. A kérdésre: „Hát ti mit 
mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt az 
egész csoport nevében: „A Messiás vagy”. 
Péter mindent elmond ezzel a néhány szó-
val, a válasz helyes, ám meglepő módon 
ezután a felismerés után Jézus „a lelkükre 
kötötte, hogy ne szóljanak róla senkinek” 
(30. vers). Miért ez a szigorú tiltás? Egé-
szen pontos oka van:

Ha kimondjuk, hogy Jézus a Krisztus, 
a Messiás, pontos a megfogalmazás, de 
nem teljes. Mindig fenyeget a veszély, 
hogy az emberek és nem Isten elképze-
lése szerinti Messiást hirdetünk.

Ezért ettől a pillanattól kezdve Jézus 
elkezdi felfedni húsvéti identitását, azt, 
amelyet az Eucharisztiában fedezhetünk 
fel. Elmagyarázza, hogy küldetésének 
csúcspontja valóban a feltámadás dicső-
sége lesz, ehhez azonban át kell mennie 
a megalázó kereszthalálon. Ez azt jelenti, 
hogy Isten bölcsessége szerint fog mindez 
lezajlani, amely – ahogy Szent Pál mond-
ja –, „nem ezé a világé és nem is e világ 
fejedelmeié” (vö. 1Kor 2,6). Jézus hall-
gatást parancsol messiási identitásával 
kapcsolatban, de nem teszi ezt a rá váró 
kereszt vonatkozásában. Sőt, ahogy az 
evangélista feljegyzi, Jézus elkezdi „nyíl-
tan” tanítani (Mk 8,32), hogy „az Emberfi-
ának sokat kell szenvednie, a vének, a 
főpapok és az írástudók elvetik, megölik, 
de harmadnapra feltámad” (31. vers).

Jézusnak ez a megdöbbentő bejelentése 
minket is meghökkenthet.

Mi is szeretnénk egy olyan Messiást, aki 
hatalommal rendelkezik, és nem egy 
keresztre feszített szolgát. Az Eucharisz-
tia azért van előttünk, hogy emlékeztes-
sen bennünket, kicsoda Isten.

Ezt nem szavakkal teszi, hanem kézzel-
foghatóan megmutatva, hogy Isten a 
megtört kenyér, a keresztre szegezett 
és másokért odaajándékozott szeretet. 
Sokféle ünnepléssel vehetjük körbe, de az 
Úr mindig ott marad egy kenyér egyszerű 
formájában, és engedi, hogy megtörjük, 
szétosszuk és megegyük. Szolgává lesz 
azért, hogy üdvözítsen bennünket, meg-
hal azért, hogy nekünk életünk legyen. 
Innen indul a második lépés.

2. A döntés Jézussal. Az Úr kijelentésére 
Péter tipikusan emberi reakcióval vála-
szol: amikor felsejlik a kereszt, a fájdalom 
perspektívája, az ember fellázad. És Péter, 
miután megvallotta, hogy Jézus a Mes-
siás, megbotránkozik a Mester szavain, 
és igyekszik lebeszélni róla, hogy ezen az 
úton haladjon tovább.

A kereszt sohasem divatos: napjaink-
ban sem, de régen sem volt az. Ugyan-
akkor benső gyógyulást hoz.

A kereszt előtt üdvös küzdelem játszó-
dik le bennünk, amint „az Isten szerinti 
gondolkodás” összeütközik az „emberi 
gondolkodással”. Az egyik oldalon ott van 
Isten logikája, amely az alázatos szeretet. 
Isten útja távol áll minden kényszertől, 
magamutogatástól és diadalittasságtól, 
mindig a másik javát keresi, egészen 
önmaga feláldozásáig. A másik oldalon 
viszont ott van az „emberi gondolkodás”, 
a világ logikája, amely ragaszkodik a 
megbecsüléshez és az előjogokhoz, a ked-
vező megítélést és a sikert keresi.

Itt az számít, ki mennyire fontos és erős, 
mi vonzza több ember figyelmét, és hogy 
tud előnyt szerezni a többi emberrel 
szemben.

Pétert elvakítja ez a szemlélet, félrevon-
ja Jézust, és szemrehányást tesz neki 
(vö. 32. vers). Velünk is megeshet, hogy 
„félretesszük” az Urat, a szívünknek egyik 
sarkába, de közben vallásosnak és jónak 
tartjuk magunkat, tovább járjuk a ma-
gunk szabta utat, és nem engedünk Jézus 
logikájának. Ő azonban velünk van ebben 
a belső küzdelemben, mert azt szeretné, 
ha az apostolokkal együtt az ő oldalára 
állnánk. Van Isten oldala és az emberek 
oldala.

Ferenc pápa szeptember 
12-én Budapestre érkezett, 
ahol 11.30-kor a Hősök terén 
bemutatta az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus  
záró szentmiséjét.
A NEK Titkárságának tá-
jékoztatása alapján több 
százezren gyűltek össze szent-
misét ünnepelni Ferenc pápá-
val. A Szentatya homíliáját 
teljes egészében közreadjuk:
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Nem abban áll a különbség, hogy ki 
vallásos, és ki nem. A lényegi különbség 
a valódi Isten, és az énünk istene között 
van.

Mennyire messze áll Ő, aki csendben ural-
kodik a kereszten, attól a hamis istentől, 
akitől elvárjuk, hogy erővel uralkodjon és 
elhallgattassa ellenségeinket! Mennyire 
más Krisztus, aki egyedül a szeretettel 
áll elénk, mint e világ hatalmas, győze-
delmes és ajnározott messiásai! Jézus 
megráz bennünket, nem elégszik meg a 
hitről szóló kijelentéseinkkel, azt várja, 
hogy megtisztítsuk vallásosságunkat a 
keresztje előtt, az Eucharisztia előtt. Jót 
tesz nekünk, ha szentségimádást vég-
zünk az Eucharisztia előtt, ha szemléljük, 
milyen törékeny az Isten. Szánjunk időt a 
szentségimádásra.

Engedjük, hogy Jézus, az élő kenyér, 
kigyógyítson a bezárkózásból, megnyis-
son az osztozásra, feloldja merevségein-
ket és magunkba zárkózásunkat, hogy 
megszabadítson abból a bénító szol-
gaságból, amikor csak saját képünket 
védjük, és elvezessen oda, ahova ő akar.

Ezzel elértünk a harmadik lépéshez.

3. Jézus nyomában járni. „Távozz előlem, 
sátán!” (33. vers) – így téríti észhez Jézus 
Pétert egy erőteljes, szigorú paranccsal. 
Ám amikor az Úr megparancsol valamit, 
valójában ott van ő maga, és kegyelmével 
segít megtenni, amit kér. És Péter elfogad-
ja a kegyelmet, és „tesz egy lépést hátra”.

A keresztény útja nem a siker ostrom-
lása, hanem éppen azzal veszi kezdetét, 
hogy hátralépünk egyet, s ez megszaba-
dít attól, hogy a középpontban legyünk, 
ki tudunk lépni középről.

Ekkor ismeri fel Péter, hogy a középpont 
nem az ő Jézusa, hanem az igazi Jézus. 
Bár elbotlik még később is, de megbocsá-
tásról megbocsátásra egyre jobban felis-
meri az Isten arcát. És így eljut a Krisztus 
iránti terméketlen csodálattól addig, hogy 
valóban követi Krisztust.

Mit jelent Jézus nyomában járni? Azt 
jelenti, hogy járjuk az élet útját azzal a 
jézusi bizalommal, hogy Isten szeretett 
gyermekei vagyunk. Ugyanazon az úton 
járunk, mint Mesterünk, aki szolgálni jött, 
és nem azért, hogy neki szolgáljanak (vö. 
Mk 10,45). Azt jelenti, hogy minden nap 
odalépünk testvéreinkhez. Az Eucharisz-
tia indít erre bennünket, hogy érezzük:

egy test vagyunk, amelyet megtörnek a 
többiekért. 

Kedves testvérek, engedjük, hogy a 
találkozás Jézussal az Eucharisztiá-
ban átalakítson bennünket, ahogyan 
átalakította a nagy és bátor szenteket, 
akiket tiszteltek, mint Szent Istvánt és 
Szent Erzsébetet is.

Csakúgy, mint ők, mi se elégedjünk meg 
kevéssel: ne érjük be egy olyan hittel, 
amely csak a szertartásokból és az ismét-
lésekből él. Nyíljunk meg a megfeszített 
és feltámadt Isten botrányos újdonságá-
ra, aki megtört kenyérként életét adja a 
világért. Akkor örömben fogunk élni és 
örömet viszünk mindenhová.

Ez a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus egy út végét jelenti, de legyen 
még inkább egy kiindulópont. Ha Jézus 
nyomában járunk, ez arra hív bennünket, 
hogy előre nézzünk, hogy befogadjuk a 
kegyelem átformáló ajándékát, és hogy 
minden nap újraébredjen bennünk a kér-
dés, amit Fülöp Cezáreájában az Úr feltett 
a tanítványainak: „Hát ti mit mondotok, 
ki vagyok?”

Forrás: MKPK
Fotók: iec2020.hu; Molnár Péter

Forráspont – Fiatalok a NEK-en

Pénteken lehetőségem volt részt venni az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus keretében megrendezett ifjúsági 
programon, a Forrásponton. Ezen az 
estén szereztem egy újabb élményt, amit 
egy életen át hordozni fogok magammal. 
Az utóbbi éveimben sikerült egyre köze-
lebb kerülnöm Istenhez, és megtapasztal-
nom az Ő szeretetét. Arra jöttem rá, hogy 
ahhoz, hogy meg tudjam tartani hitem, a 
személyes kapcsolaton kívül szükségem 
van ilyen programokra. Ilyen ifjúsági 
eseményekre, ahol mi, fiatalok megbizo-
nyosodhatunk arról, hogy nem vagyunk 
egyedül. Vannak még olyan gyerekek és 
tinédzserek, akik úgy gondolkodnak, mint 
mi és fel merik vállalni hitüket. Akiknek 
fontos, hogy kiálljanak egymás mellett. 
Fontos a Jézussal való kapcsolat. 
Az este egy fantasztikus Ákos-koncerttel 
kezdődött, ami meghozta a program 
alaphangulatát.

Utána hallhattunk két tanúságtételt 
és Lackfi János költő gondolatait. 
Számomra a csúcspont az este fo-
lyamán a záró szentségimádás volt. 
Mindig is szerettem a közös dicsőí-
téseket, de amikor körbenéztem, és 
több ezer fiatalt láttam letérdelve 
imádkozni, akkor megbizonyosodtam, 
hogy Isten nélkül az élet értelmetlen. 
„Ahol ugyanis ketten vagy hárman 
összegyűlnek a nevemben, ott vagyok 
közöttük.” (Jn 18,20) Ez az evangé-
liumi mondat valósággá vált, hisz 
mindenki érezte, hogy Ő jelen van. 
Bármikor, amikor ismét lehetőségem 
lesz részt venni ilyen programon, 
gondolkodás nélkül igent mondok. 

Czupor Anna – 17 éves

Pénteken a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus alatt a Forrásponton vettem 
részt, ami nagy élmény volt számomra. Jó 
érzés volt látni, hogy ilyen sokan ott vol-
tak és főleg, hogy ennyi fiatal vett részt 
ezen az eseményen. 
Amikor beléptem az Arénába, egyből 
magával ragadott a hangulat. Nagy volt 
a tömeg, és sok ismeretlen ember vett kö-
rül, de mégis azt éreztem, hogy jó helyen 
vagyok. Sikerült a színpadhoz közel áll-
nunk, aminek nagyon örültem, mert így 
közel lehettem minden fellépőhöz. Ákos 
koncerttel kezdődött az esemény, ami 
nagy élmény volt nekem, és megalapozta 
a hangulatot. Utána Lackfi János költő 
értékes gondolatait hallhattuk, Ő volt a 
meglepetésvendég. Ezután dicsőítő dalo-
kat játszott először a Forráspont Band, 
majd a 4 Akkord Show Kórus. Mélyen 
megérintett az, hogy ilyen sok emberrel 
tudtam egyszerre dicsőíteni. Nagyon kü-
lönleges élmény volt, ahogy körbenéztem, 
és láttam, ahogy körülöttem mindenki 
dicsőít. Közben pedig két tanúságtételt 
is hallottunk, ami számomra nagyon 
megindító volt, és elgondolkodtatott mind 
a két történet. 

Nagyon érdekes gondolatokat osztott 
meg Proszenyák Róbert és Sophia 
Kuby is. A tanúságtételek után pedig 
szentségimádás kezdődött, ami 
szintén nagyon megérintett. Különle-
ges volt, ahogy az oltár köré gyűltek 
az est előadói és úgy kezdődött el a 
szentségimádás. 
Az egész esemény nagyon szerve-
zetten zajlott le, a szervezőknek egy 
olyan estét köszönhetünk, ami sze-
rintem sokáig a szívünkben marad, 
annyira emlékezetesre sikerült. Úgy 
érzem, megerősített a hitemben és 
biztos vagyok benne, hogy ha legkö-
zelebb lesz még lehetőségem ilyen 
eseményen részt venni, el fogok men-
ni akkor is. Minden fiatalnak őszin-
tén tudom ajánlani. Úgy gondolom, 
szükségünk van ilyen estékre. Hálás 
vagyok, hogy ott lehettem és szemé-
lyesen élhettem át ezt az eseményt. 

Kovács Julcsi

Fotók: Magyar Kurír

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezői a fiatalokra  is gondoltak a programok 
összeállításakor. Nekik szólt a Forráspont ifjúsági est, amelyen egyházmegyénk fiataljai kö-
zül is többen részt vettek. Közülük ketten, Czupor Anna és Kovács Julcsi osztja meg élményeit 
az olvasókkal.  
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Az üvegbe zárt csoda
Vértanúk arcképei a kemestaródfai templom üvegablakain

Imatábor 2021

Július 4-én áldotta meg Székely János megyéspüspök a felújított kemestaródfai templomot. A kormányza-
ti támogatással megvalósult beruházás magában foglalta a nyílászárók cseréjét, az épület külső színezé-
sét és ólomüvegablakok készítését. Vértanúink – Boldog Apor Vilmos, Boldog Brenner János és Tiszteletre-
méltó Mindszenty József – tekintenek le ránk. A nagyméretű üvegablakokat Soós Csilla készítette.
A felvidéki művésszel az avatóünnepség után beszélgettünk.

Hogyan került kapcsolatba a kemesta-
ródfai egyházközséggel? 
Polgármester úr talált rá a weboldalam-
ra, ahol megnézte mikkel foglalkozom, 
milyen munkáim voltak a korábbi évek-
ben. Elmondta, hogy szeretnének a falu 
templomába ólomüvegablakokat készít-
tetni. Eljöttem, megnéztem a helyszínt, 
átbeszéltük, hogy mire is gondoltak, ki-
választottuk azokat a vértanúkat, akiket 
meg kellett jeleníteni. 

Hogyan készül egy portrét is ábrázoló 
ólomüvegablak? És miért hívjuk ólom-
üvegnek? 
Ez egy összetett művészeti dolog. Termé-
szetesen már színes üvegekkel dolgozom, 
de emellett ezek külön is festve vannak 
különböző egyedi eljárásokkal. Fontos 
lépés az üveg megrajzolása. Ezt úgy kell 
elképzelni, mint a varrónő, amikor a sza-
básmintát előrajzolja a ruhára. Én is egy 
sablont készítek. Ez alapján vágom ki az 
üveget, amit csiszolok. Ezután kerül rá az 
üvegtáblákra az adott személy portréja. 
Miután ez is elkészült, kemencébe teszem 
az üveget és 580 °C-on beleégetem az 

üveg struktúrájába. Ez biztosítja azt, 
hogy soha nem fog lejönni, elkopni, meg-
fakulni az alkotás. 
Ezután az üveg és az ólom együttes alkal-
mazásával létrejön az ólomüveg. 
Ami még plusz védelmet nyújt, az a hőszi-
getelt üvegezés. Itt két hőszigetelt üveg 
között található az ólomüveg, melyek 
megvédik az időjárás viszontagságaitól a 
műalkotást. 

A folyamatnak – több minden más 
mellett – talán az egyik legnehezebb, 
de biztosan legizgalmasabb része is az 
arcképek elkészítése. Azt már említette, 
hogy előtte megrajzolja az arcképet. 
Mennyi idő alatt készül el egy arcképes 
ólomüvegablak?
Az ólomüveg ablakok elkészítése min-
denkor függ annak összetettségétől. 
Azt tudom mondani, hogy a tervezéstől 
számított 3-4 héten belül készül el egy 
ólomüveg ablak.

Vannak-e a kemestaródfai templomba 
készült üvegablakoknál közös színek 
vagy formák, amiket használt, vagy 
amiket kért a megrendelő?
Igen, itt készültek közös stílusjegyek. Egy 
alsó és felső ornamentikadíszítést alkal-
maztam, ami befogja a mandolla formá-
ban lévő félalakos portréban ábrázolt 
vértanúkat. Emellett még egy domború 
gyöngyöt is elhelyeztem az üvegek egyes 
találkozáspontjaira, ezek az ún. Muggel 
gyöngyök.  
Ennek egyik oldala domború. Ezeket 
mind kézzel készítik.

Szintén kemencében égetik és arannyal 
színezik. A piroshoz szintén aranyat ada-
golunk és így érjük el azt a hatást, ami a 
mostani üvegen is visszaköszön.
Kalandos története van az elkészült 
alkotás megérkezésének is. 
Igen, ez így van, méghozzá ennek is a 
Covid betegséghez van köze. Ugyanis miu-
tán elkészült az alkotás, derült ki, hogy a 
járvány újabb hulláma miatt szigorodnak 
az utazási feltételek Magyarország és 
Szlovákia között. Így még a határidő előtt 
le kellett szállítani az alkotást Magyaror-
szágra. Itt aztán leraktuk a templomba 
az üvegablakokat, majd pár napra rá 
érkeztek meg a szerelők.
 
Mióta foglalkozik ólomüvegek készíté-
sével és merre láthatók az alkotásai?
Sok templomba készítettem már ólomüve-
get. Felvidéki magyarként természetesen 
vannak alkotásaim Szlovákiában, és per-
sze Magyarországon is. Emellett Ausztriá-
ban, Csehországban, de Franciaországban 
is. Készítettem ereklyetartó dobozt is, 
amelyért Ferenc pápa pápai áldásban 
részesített. Ezek az ereklyetartó ólomüveg 
dobozok spanyol szentek ereklyéit őrzik a 
Vatikánban. 
Míg korábban kézműves fesztiválokon is 
részt vettem, kb. 10 éve – végigjárva a 
szamárlétrát – folyamatosak a felkérések 
kisebb-nagyobb templomok ólomüvege-
inek elkészítésére. Ennek természetesen 
nagyon örülök, hiszen ha a térképre 
nézek, akkor Debrecentől Kemestaródfáig 
megtalálhatók a munkáim kb. 50-100 
km-es távolságokban. 

Mint mindig, idén is csodála-
tosak voltak az imatáborok 
(Zalalövőn és Ikerváron). 
Hogy mit éltek át a gyerekek 
és fiatalok az egy hét alatt, 
arról a leghitelesebben az ál-
taluk írt sorok tanúskodnak:

• A programok mind nagyon jók 
voltak, de nekem legjobban a remete 
nap tetszett. Ezt a napot különösen 
nagyon vártam, mivel tudtam, hogy 
Istennel van mit beszélnem és lelkiek-
ben is rendbe akartam rakni magam. 
Egyátalán nem csalódtam, hiszen 
sikerült. Mikor kisírtam magam és 
megnyugodtam, hihetetlenül nagy 
öröm, boldogság, nyugalom fogott 
el. Éreztem, hogy ott voltál velem, 
sőt mindenkivel. Így szeretnék hálát 
adni Neked, hogy meghallgattál 
Bennünket. 

• Köszönöm Neked, Istenem, ezt a he-
tet, hogy ilyen közel érezhettem ma-
gam Hozzád. Köszönöm azt is Uram, 
hogy új barátokkal gyarapodtam 
és lezártam életem egy szakaszát. 
Kérlek, vezess utamon a hátralévő 
években! Adj erőt, ha meginognék 
hitemben és segíts megtalálni a 
helyes utat. Kérlek, valósuljon meg a 
közibe való eljárásom és az ide való 
beilleszkedés.

• Hálás vagyok azért, hogy megtapasz-
talhattam a Te végtelen jóságodat és 
szeretetedet.  
Hálás vagyok Uram, a Veled töltött 
időért!  
Hálás vagyok a remete-napért, amit 
Veled kettesben tölthettem! 
Hálás vagyok a szentségimádásért, 
hogy láthattunk Téged és, hogy 
láthattuk nagy, kiteljesedő szereteted 
és bizalmad!  
Hálás vagyok Uram, hogy Benned 
megerősödve térhetek haza!

• Köszönöm, hogy visszataláltam Hoz-
zád, és újra közel kerültél hozzám. 
Köszönöm, hogy megérezhettem a 
jelenléted, és hallottam olyan dol-
gokat, amiket eddig nem tudtam…
Hálás vagyok Uram a testvéremért 
is. Hagytad, hogy kiszabaduljon 
a hétköznapjaiból. Nagyon régen 
láttam ilyen boldognak, mint ezen a 
héten, pedig csoportvezetőként egy 
hatalmas feladat várt rá…

• Drága Isten! Hálás vagyok Neked a 
családomért, a barátaimért. Köszö-
nöm, hogy segítettél megérteni anyát 
és az ő történetét. Hálás vagyok, 
hogy Veled minden lehetséges. Köszö-
nöm a Szentléleknek, hogy ott volt, 
belém szállt és hatalmas megnyug-
vás és béke érzését érezhettem. Köszö-
nöm, hogy itt vagy minden pillanat-
ban, még amikor azt hisszük, hogy 
senki sincs itt. Hálát adok, hogy itt, 
ebben a táborban tudtam visszatérni 

mélyen a hitemhez és segítettél még 
jobban elmélyedni Benned. Ahogy 
énekeljük: „ Te vagy a fény”  - és én 
elvesztettem ezt a fényt, viszont itt a 
legvégén az imatáborban ez a fény 
olyan erős, hogyha valaki belenézne, 
megvakulna. Köszönöm, hogy olyan 
erősen érezlek, mint még soha, és 
ez nagy öröm! A Te utadat járom! 
Imádlak!

• …A szentségimádás, a Te közös dicső-
ítésed egy olyan fantasztikus élmény 
volt, amit életem végéig megőrzök 
a szívemben. Egy újabb megtérés-
ként éltem meg végtelen szereteted 
megtapasztalását. A remete nap is 
közelebb vitt hozzád Uram! Nem volt 
mély ilyenben részem. Köszönöm, 
hogy felnyitottad a szememet és a 
szívemet. Hogy újra teljesnek érezhe-
tem magam. Te voltál az, aki hiány-
zott az életemből. Hálát adok, hogy 
mellettem állsz, és Veled kéz a kézben 
járhatom végig az utam. Elvetted 
tőlem a bizalmatlanságot, a kételyt. 
Felvérteztél és segítségeddel legyőz-
hettem legnagyobb ellenségemet, 
a félelmet. Ha a halál árnyékának 
völgyében várok, Te velem vagy! 

Kedves fiatalok! Jövőre is várunk benne-
teket az imatáborba, hogy találkozhas-
satok önmagatokkal, Isten szeretetével, a 
barátaitokkal, hogy átélhessétek a reme-
tenap titokzatos csendjét, a közös játékok 
örömét, a Szentségimádás csodáját.



A közösséget építik - Alapkőletétel Zalaegerszegen

Az elmúlt hónapokban egyházmegyénk 
újságjában többször is esett szó a kö-
zösségépítésről. Tettük ezt azért, mert 
a Covid utáni időszakban muszáj erre 
is nagyobb hangsúlyt fektetni. Önök 
éppen a közösségek miatt bővítik a 
templomot egy új épületrésszel. Ekko-
ra az igény most, vagy már a jövőnek 
építenek?
Szeretném kihangsúlyozni, hogy a közös-
ségi ház nem feltétele a közösségi életnek, 
csupán segítség, újabb lehetőségeket 
kínál és biztosít. Azok az egyházközségek 
is tudnak virágozni, ahol nincsen külön 
házikó, mert a lényeg, hogy Jézushoz tar-
tozásunk tudata kapcsoljon egybe! 
Amint az alapkőletételi ünnepségen is 
megfogalmaztam, az új közösségi ház a 
remény jele is. Ugyanis a járványbetegség 
éppen a közösségi élet lehetőségeit béní-
totta meg, vagy némely esetben teljesen 
ellehetetlenítette. Sajnos ez velünk sem 
tett kivételt. A fiatalabb korosztály elvileg 
könnyebben átvészelhette a karanténos 
időszakot, mert úgy gondoltuk, hogy 
ők a digitális világ bajnokaiként simán 
át tudnak állni egy ilyen megváltozott 
kapcsolattartási formára. De a gyakorlat 
mást mutat. Azt láttuk, hogy a fiatalok 
technikai felszereltsége megvolt, de a kö-
zösséghez való tartozás fontosságát még 
nem igazán fedezték fel, és ebből kifolyó-
lag nem is mutattak rá kifejezetten nagy 
igényt. Még online térben sem! Persze el-
mondták, hogy mivel azt nem tudta adni 
az online beszélgetés, mint a személyes 
találkozás, ezért erre nem is volt így már 
igényük. És persze voltak, akiknek elegük 
volt a gép előtt ülésből… De a közösségek-
re visszatérve, családos közösségeink is 

szétreppentek, őket újra meg kell hívni. 
Az imacsoportok annyiban szerencséseb-
bek, hogy templomaink a közös imának 
mindig is helyet biztosítottak. De nekik 
is van egy alapvető igényük arra, hogy 
az imaalkalmakkor legyen lehetőségük 
kötetlenül beszélgetni is.
Mindezeket ismerve, számukra a Szent 
József közösségi ház az újratalálkozás 
színtere lesz, az újabbaknak pedig meg-
hívó, hogy legyen igényük közösségben 
gondolkodni és élni.

Milyen helyiségekkel, funkciókkal ren-
delkezik majd az új épület és mekkora 
lesz?
Hasznos alapterülete közel 90 m2 lesz, 
amely a földszinten egy olyan nagy teret 
tesz kialakíthatóvá, ahol nagyobb létszá-
mot befogadó előadást is lehet szervezni. 
Szeretnénk idővel olyan technikával 
felszerelni, ami a modern eszközök lehe-

tőségei által színvonalas alkalmakat tud 
kínálni. Mivel egy kis kínáló pult is lesz 
mellette, ezért az összejövetelek alkalmá-
val ezzel is segíteni tudja a komfortosabb, 
otthonosabb légkört, ami gyermekek, csa-
ládok egyidejű jelenlétét tudja kiszolgálni. 
Emellett egy nagy ajtón keresztül szinte 
egybe lehet nyitni a templom és a köziház 
közti térrel, így egyidejűleg egész nagy 
létszámú csoportnak tudunk kulturált 
helyet biztosítani. Emellett az emeleten 3 
kisebb helyiség lesz kialakítva. Az egyik 
a Karitász csoportunk számára kínál 
lehetőséget az egyes segélyakciók között 
érkező adományok (ruhák, játékok) 
raktározására. Hosszú ideje megoldatlan 
probléma volt, hogy nekik nem volt rak-
tárhelyiségük. A másik kettő kis csoport-
szoba, 10-15 fő befogadására alkalmas 
helyiségek lesznek asztallal és székekkel, 
a közösségi összejövetelekre. 

És szintén az emeleten lesz egy komo-
lyabb kis konyha, ahol lesz lehetőség a 
csoportok kiszolgálására, vagy összejöve-
tel után a tányérok-poharak elöblítésére. 

A közösségek fontos szerepet töltenek 
be a kereszténységben. Ön szerint mitől 
és mikor működik jól egy közösség?
A keresztény közösség akkor működik 
jól, ha mindenekelőtt az istenkapcsolatra 
épít, és abból forrásozik. Minket annak 
öröme tart össze, hogy felismertük Isten 
végtelen szeretetét és életünket úgy akar-
juk alakítani, hogy válasz legyen erre az 
isteni szeretetre.
A közösségbe kapcsolódás abban segít, 
hogy ne csupán elméleti hitünk legyen, 
hanem a gyakorlatban is próbáljuk meg-
valósítani az együtt gondolkozást, imát 
és cselekvést.

Hogyan lehet egy közösség működését 
fenntartani? Mik azok a módszerek, 
példák, amik segítenek, hogy a résztve-
vők megtalálják az örömüket az adott 
közösségben, csoportban, így szívesen 
csinálják azt, amire vállalkoztak?
Amint az előbb is utaltam rá, a közös-
séghez való tartozás három pilléren áll: 
közös gondolkodás, vagyis találkozási 
alkalmak, amikor tanulhatunk egymás-
tól, megbeszélhetünk egy-egy adott kér-
dést, és engedjük látni, hogy mi az, ami 
nekünk már sikerült, mi az, amiben még 
növekednünk kell. 
Másik tartópillér, hogy a megosztott 
gondolatokat Isten elé is vigyük. Ne csu-
pán emberi erőlködés és agyalás legyen, 
hanem tudjunk Isten elé is állni. 

Közös imádkozás, akár egymás szán-
dékaira, a közösség tagjainak aktuális 
élethelyzetéért, vagy együtt hálát adni 
Istennek a kapott javakért. Jó lehetőség 
például, hogy nagyböjtben a keresztutat 
mindig más-más csoport vezesse, mert így 
világosan látható, hogy másként imád-
kozik az ifi csoport, másként egy családos 
közösség és másként egy idősebb tagokból 
álló csoport.
Harmadik tartóoszlopa egy közösség-
nek, ha vannak olyan alkalmak, amikor 
tettekben nyilvánul meg mindaz, amiről 
beszélgettek és amiért imádkoztak. Ha 
lehetőség van közös kirándulásra, egy 
program megszervezésében részfeladat 
vállalására (pl. mi készítjük a süteményt, 
a másikak a padokat pakolják és előkészí-
tenek, a harmadik a műsorokat vállalja 
magára), akkor ezek erősíteni tudják az 
együvé tartozást.
Ezért fontos, hogy minden csoportnak 
legyen egy állandó, vagy adott időszak-
ra megnevezett vezetője, aki összefogja, 
segítgeti, alkalmanként noszogatja a 
tagokat. 

Egy keresztény közösség miben-mitől 
más, mint egy világi közösség?
Már ahogyan a kérdésben is szerepelt: 
attól másabb, hogy keresztény, vagyis 
krisztuskövető. Ugyanolyan két lábon 
járó emberek alkotják, mint pl. egy városi 
nyugdíjas klubot, csak van egy nagyon 
fontos vonulat az életükben, amit nagy-
csütörtökön így éneklünk a lábmosásnál: 
„Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe”. 
Erről a tényről nem mondhatunk le! Le-
het, hogy sok hibánk van nekünk is, lehet, 
hogy nálunknál sokkal menőbb csoportok 

vannak a világban, esetenként tanulha-
tunk is tőlük, de mivel ezek az én keresz-
tény testvéreim, ezért hozzájuk szorosabb 
szál kapcsol, mint másokhoz. Akarjam 
velük megélni a keresztény hitemet!
Szent József, aki ennek a háznak névadó-
ja és patrónusa is, segíthet bennünket 
a Jézushoz tartozás erősítésében, az 
egymásért vállalt szolgálat lelkületének 
kialakításában, és mint a Szent Család 
őre vigyázza közösségeink, családjaink 
életét!

Az új közösségi házzal párhuzamosan 
bővítik a Kertvárosi-templom altemplo-
mát. Ez a fejlesztés miért volt fontos, és 
milyen célokat foglal magában?
Már eddig is nagyon méltó temetkezési 
emlékhely volt a templom alatt. Mivel a 
koporsós temetkezési helyek már régen 
elfogytak, lehetőséget szeretnénk kínál-
ni ara, hogy aki itt, megszentelt helyen 
szeretné hozzátartozóinak földi maradvá-
nyait elhelyezni, akár urnás, akár kopor-
sós temetkezéssel, ezt megtehesse.
Az altemplom egységes arculata, elrende-
zése olyan méltó nyughely, mint régen a 
katakombák korában volt, ahol az élő ke-
resztények összejöttek imádkozni elhunyt 
szeretteikért is.

A tervek szerint mikorra készül el a 
beruházás?
Ha kész lenne már holnap, az lenne a 
legideálisabb… Komolyra fordítva, tervek 
szerint 2022 nyarára szeretnénk, ha 
elkészülne. De addig még sok munka vár 
mind a kivitelezőre, mind közösségünkre!

Bővítik a zalaegerszegi Kert-
városi-templom altemplomát 
és közösségi házat is építe-
nek. 2021. augusztus 26-án 
tették le az alapkövet, ame-
lyet közel 1 éves építkezés 
követ. Kormányzati támoga-
tással 425 millió forintból va-
lósul meg a beruházás. Mol-
nár Jánossal, a Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve Plébánia 
plébánosával beszélgettünk 
a közösségépítés keresztény 
módszereiről, az épülő közös-
ségi ház hasznosságáról.
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2021.10.03. – Évközi 27. vasárnap 
Mk 10, 2-16.
Abban az időben: A farizeusok odamentek 
Jézushoz és megkérdezték: „Szabad-e a 
férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára 
akarták ugyanis tenni. Ő azonban kér-
déssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek 
Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, 
hogy válólevelet írjunk és elváljunk.” Jézus 
folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt 
írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban 
a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. 
Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a 
feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test 
lesznek. Ettől kezdve többé már nem két 
test, hanem csak egy. Amit tehát Isten 
egybekötött, azt ember ne válassza szét.” 
Otthon tanítványai ismét megkérdezték 
őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: 
„Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, 
házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a 
feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, 
házasságot tör.”*
Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye 
rájuk a kezét. A tanítványok azonban 
elutasították őket. Amikor Jézus meglátta 
ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: 
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, 
és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az 
Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki 
nem úgy fogadja az Isten országát, mint 
egy gyermek, nem megy be oda.” Azután 
ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk 
téve megáldotta őket.

Hűséggel és bizalommal

Jézus a mai evangéliumban a házasság és 
a gyermekség kapcsán arra hív minket, 
hogy felismerjük a szeretet két alkotóele-
mét: a hűséget és a bizalmat.
Az igaz szeretet nem szűnik meg soha. 
A másikra kimondott igen végleges és 
feltétlen. Úgy szereti és tiszteli a másikat, 
ahogy van. Ahhoz, hogy valaki egy életen 
át hűséges tudjon lenni házastársához, 
szükség van az Isten kegyelmére, vala-
mint arra, hogy mindig meg tudjon újulni 
a szeretetben. A folytonos megtérés és 
növekedés útján kell járni!
Jézus a gyermekeket állítja hallgatói elé. 
A gyermek feltétlenül megbízik szüleiben. 
A keresztény ember teljesen az Istenre 
bízhatja életét, hiszen Ő, mint atya szereti 
őt és gondoskodik róla. Neki gondja van 
ránk. Az Isteni Irgalmasság üzenete így 
szól: „Jézusom, bízom benned.” Igen, mi 
bízunk az Isten jóságában, szeretetében és 
irgalmában!

2021.10.10. – Évközi 28. vasárnap 
zsid 4, 12-13.
Testvéreim!
Az Isten szava eleven, átható, és minden 
kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és a 
szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli 
a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen 
teremtett dolog nem marad előtte rejtve. 
Minden föl van fedve és nyitva van az 
előtt, akinek számadással tartozunk.

isten szava bennem

Megtartom-e Jézus Krisztus tanítását? Az 
Isten szavához szabom-e életemet? Előfor-
dul, hogy másokhoz hasonlítjuk és mérjük 
magunkat, és diadalmasan megállapítjuk, 
hogy jobb emberek vagyunk kortársaink-
nál. A mi életünket azonban Isten igéje 
ítéli meg. Halljuk vasárnapról vasárnap-
ra, de befogadjuk-e, életté váltjuk-e?
Fontos, hogy a mi szívünkbe hullva a 
tanítás magja sok gyümölcsöt hozzon. 
Fontos, hogy engedjük, hogy Isten igéje 
átalakítsa életünket. Ahogy a költő is írja, 
„Isten oltó-kése” eltávolítja rólunk azt, ami 
élettelen és terméketlen, hogy még jobb 
legyen a termés.
Életünk végén egyedül Istennek tar-
tozunk számadással. Hogy az a nap 
ünnep lehessen, minden nap számot kell 
vetnünk életünkkel. Megéltem-e ma Jézus 
tanítását? Akarom elhagyni az életemből, 
ami rossz és akarok növekedni az Isten 
szerinti jótettekben?

2021.10.17. – Évközi 29. vasárnap

a Missziók vasárnapja

iz 53,10-11.
A próféta ezt mondja az eljövendő Üd-
vözítőről: Úgy tetszett az Úrnak, hogy 
összetöri szenvedéssel. Ha odaadja életét 
engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, 
hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa 
az Úr akarata. Majd ha véget ér lelkének 
gyötrelme, látni fogja a világosságot és 
megelégedés tölti el. Igaz szolgám sokakat 
igazzá tesz tudása által, és gonoszságaikat 
ő hordozza.

odaadott élet

Jézus, Isten szenvedő szolgája áldoza-
tul adta életét értünk, hogy sokakat az 
üdvösségre vezessen. Mielőtt feltámadása 
után felment volna a mennybe, azt a 
parancsot adta követőinek, azaz nekünk, 
hogy hirdessük az evangéliumot minden 
teremtménynek.

Missziós vasárnap alkalmából tudatosí-
tanunk kell magunkban ezt a küldetést: 
mindnyájunk feladata, hogy hirdessük 
Jézus Krisztus örömhírét a világban. Min-
den misszió lényege az Istennek teljesen 
odaadott élet. Ebből az önátadásból fakad 
az igazi tanúságtétel.
Egyszer Szent Ferenc mondta övéinek: 
„Hirdessétek az evangéliumot, ha kell 
szavakkal is!” A kiindulási pont tehát a 
tanúságtevő, áldozatos, Krisztus nyomá-
ban járó élet. Minél teljesebben adom 
oda magamat Istennek, annál inkább 
tud működni általam a világban és tudja 
munkálni testvéreim üdvösségét.

2021.10.24. – Évközi 30. vasárnap 
Mk 10, 46-52.
Abban az időben tanítványaival Jézus 
Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak 
és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta 
Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bar-
timeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a 
názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiál-
tozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” 
Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő 
annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, 
könyörülj rajtam!”
Jézus megállt és így szólt: „Hívjátok ide!” 
Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere, té-
ged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és 
odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit 
akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt felelte: 
„Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt 
hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” 
Az pedig nyomban visszanyerte látását, és 
követte őt az úton.

a gyógyulás útja

A jerikói vak kiált, gyógyulást kér, majd 
követi Jézust.
A jerikói vak bátor volt. Hallott Jézusról, 
és bízott benne, hogy tud rajta segíteni. 
Ezért kiáltott Jézus után. Az Isten együtt 
érez, meghallja a szegény kiáltását. A 
fontos az, hogy bízzunk benne, és kérjük 
segítségét, mert vannak olyan helyzetek, 
ahol egyedül csak Ő tud segíteni.
„Mester, hogy lássak.” – A vak gyógyulást 
kér. Megnyílik a fizikai szeme, de a lelke 
is meggyógyul. Nekünk is milyen nagy 
szükségünk lenne a tiszta látásra, hogy 
meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól; 
hogy meglássuk, mi az, ami igazán lénye-
ges, mi az, ami igazán számít.
Aki igazán meggyógyult, az már tudja, 
merre kell mennie: követnie kell Jézust, az 
ő nyomában kell járnia. Jézus számunkra 
az út, az igazság és az élet. Aki őt követi, 
az igazi életre és boldogságra talál.

Vasárnapi gondolatok 2021.10.31. – Évközi 31. vasárnap 
zsid 7, 23-28.
Testvéreim!
A zsidóknál nagy számban voltak papok, 
mivel a halál következtében nem marad-
hattak meg. Krisztus viszont örökre meg-
marad, s így papsága örökké tart. Ezért 
tudja mindörökre üdvözíteni azokat, akik 
általa járulnak Isten elé, hiszen örökké él, 
hogy közbenjárjon értünk. Ilyen főpap kel-
lett nekünk: szent, ártatlan, feddhetetlen, 
a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb 
az egeknél. Ő nem szorul rá, mint a többi 
főpap, hogy naponként először a saját 
vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak 
azután a nép bűneiért. Egyszer s min-
denkorra megtette ezt, amikor feláldozta 
önmagát. A törvény tehát gyarló embe-
reket rendelt főpappá, míg az eskü szava, 
amely a törvényt követte, magát az örökre 
tökéletes Fiút..

másokért…

Jézus az örök főpap, aki szüntelenül köz-
benjár értünk az Atyánál.
Jó tudni, hogy van Valaki, aki szüntele-
nül imádkozik értünk Istennél. Akkor is, 
amikor nem érezzük, akkor is, amikor 
elbizonytalanodunk, Jézus könyörög 
értünk. Ő az, aki feláldozta magát a 
mi üdvösségünkért, és ezt az áldozatát 
minden egyes szentmisében megújítja és 
jelenvalóvá teszi.
Nagy volt az áldozat, amelyet értünk 
hoztak. Nagy ajándék, hogy Jézus minden 
nap közbenjár értünk. Hogy tudjuk ezt vi-
szonozni a mindennapokban? Úgy, hogy 
mi is életünket adjuk testvéreinkért; úgy, 
hogy nem önmagunkért élünk csupán, 
hanem másokért. 
Az életünk értelme, hogy odaajándékoz-
zuk és így lesz igazán a miénk. Az életünk 
értelme, hogy megnyissuk azt mások felé, 

hogy tiszteljük és szeressük testvéreinket. 
A testvérért elmondott ima, vagy egy érte 
hozott áldozat tesz minket egyre hason-
lóbbá Jézushoz.

Óra Krisztián atya
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OSTYASÜTŐ VASAK
KOSZORÚS ÖDÖN GYŰJTŐMUNKÁJÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE KÉSZÜL
A VASI MÚZEUMBARÁT EGYLET

Az ostyasütő vasak ideje lejárt, és az os-
tyasütők használata is kiment a divatból. 
A vasak elkallódtak vagy elhasználódtak. 
A kutatómunka során a múzeumokban, 
templomokban, padlásokon megbújt, ma-
gángyűjtőknél felbukkanó példányokat 
ismerteti finom cizelláltsággal Koszorús 
Ödön.

Az egyházi rendeltetésű sütővasak mellett 
bepillantást ad a nemesi és polgári hasz-
nálatú ostyasütő eszközök világába is. 

Miért kell megemlékezni ezekről a tár-
gyakról? – „Szinte nincs két egyformán 
díszített lap.(…) Láthatunk olyan sütő-
vasakat, amelyeknek a dátuma azonos, 
vagy akár tízévnyi távolság van közöttük, 
azonos beütő szerszámokkal, azonos 
kompozícióban, ugyanazokkal a motívu-
mokkal, mégis egészen más képi megjele-
nítéssel készültek. Ahogy feltárul ezeknek 
a szimbólumoknak és díszítő jeleknek 
a rendszere, úgy áshatunk mélyebbre a 
múltba, és gazdagodik a jelentéstartalom, 
felidéződnek az akkori világ szokásai, 
ugyanakkor egyre élőbbé válik a jelenkor-
ral való kapcsolat.” – Olvashatjuk a beve-
zetőben. A gyűjtemény csak ízelítő lehet a 
Kárpát-medencében ma még talán fellel-
hető darabokból. De már ezek alapján is 
kirajzolódik egy belső út arról, ahogy az 
Eucharisztia él a vésnök lelkében, hogy 
végül aztán fizikailag és lelkileg is élővé 
válhasson: már valóban a múltba vesző 
műhelytitkokról van itt szó. 

Az értékmentő kiadvány sajátos, egyedi 
ízét adja, hogy a szerző a leírások közben 
gyakran asszociál liturgikus énekeinkre, 
imádságra vagy a Biblia valamelyik mon-
datára. A szövegbe ágyazott idézetek így 
kapcsolatba hozzák az olvasót európai 
egyházi dallamkincsünkkel is.

FELHÍVÁS A PLÉBÁNIÁKHOZ
A szerző kérésének megfelelően a plé-
bániákhoz szólunk és kérjük, ha van a 
birtokukban ilyen tárgy, akkor minél 
előbb szíveskedjenek jelezni a kiadvány 
gondozását felvállaló Vasi Múzeumbarát 
Egyletnél. Így teljesebb képet kaphatnánk 
a Szombathelyi Püspökség területén még 
fellelhető ostyasütő vasakról.

Elérhetőség:
titkar@muzeumbarat.hu 
+36 30/9733 - 328

„HOC EST  ENIM CORPUS 
MEUM.”- „EZ ITT, ÍME, AZ ÉN 
TESTEM.” – A NEK lelkiségé-
vel is összhangban, a Vas me-
gyében eddig fellelt ostyasütő 
vasakat mutatja be és elemzi 
a szerző – rajzok, fényképek 
segítségével, kis kitekintéssel 
az ország egész területére. 
A Vasi Múzeumbarát Egylet 
honlapján már szeptember 
közepétől olvashatók részle-
tek a készülő kiadványból. 
(www.muzeumbarat.hu)

Velem, Kern István gyűjteménye, 19–20. század A szentpéterfai plébánia ostyasütő vasa, 1726.
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