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Isten küldöttei - Akolitusavatás Szombathelyen „Nekem ez a képzés a második megtérést jelentette”
Interjú Zsohár Ádám akolitussal

Kitől hallott az akolitusképzésről és 
miért vágott bele?
A plébánosomtól hallottam a képzésről. 
Akkor még azt sem tudtam, hogy mi az 
az akolitus szolgálat. Mifelénk Dél-Zalá-
ban nem tudok más akolitusról, legalább-
is a mi egyházmegyénkben.

Aki esetleg nem tudja, annak mondjuk 
el, hogy mi a feladata az akolitusnak 
az Egyházon belül? Hogyan segíti a 
papokat, a hívőket?
A feladatunk a tanúságtétel. Ha nyíltan 
megvalljuk hitünket azzal, hogy tevéke-
nyen veszünk részt az egyházközségünk 
életében, azzal másokat is arra buzdí-
tunk. Ehhez társul liturgikus szolgálat 
is. Pap távollétében tarhatunk vasárnap 
igeliturgiát szentmise helyett, illetve 
szentségimádásokat, keresztutakat is 
szervezhetünk. A pap is emberből van, 
ugyanúgy lehet beteg, illetve mehet sza-
badságra, mint mindannyian. Szerintem 
jó dolog, ha ilyenkor van kire támaszkod-
nia, ha a helyettesítése nem megoldható 
máshogy.

A gyakorlati feladatok ellátásán túl Ön 
mit gondol e hivatás lényegéről? Már 
nemcsak hívő, ugyanakkor nem felszen-
telt pap. Valahol a kettő között, de nem 
légüres térben.
Szerintem a hivatásunk lényege az, hogy 
megmutassuk a híveknek, hogy van hité-
let a templomi padokon túl is. Kicsit úgy 
érzem, hogy fel kell zavarnunk iszapként 
leülepedett hitünket és fellobbantani a 
parazsat, ami mindenki lelkében ott van. 
Ebben rengeteg ötletet kaptam tanáraim-
tól és akolitus társaimtól is. 

Kétéves képzésen kellett részt vennie. 
Mit tart ezen időszak nagy felismerésé-
nek, ajándékának az élete, hite szem-
pontjából?
Nekem ez a képzés a második megtérést 
jelentette. Szerintem nincs olyan területe 
az életemnek, ami ne változott volna 
meg jó irányba. Megtanított máshogy 
imádkozni. Lelkigyakorlatunk során 
megdöbbentett az, hogy az Istennel való 
párbeszédhez nem feltétlenül szükségesek 
a kimondott szavak. Ha elcsendesítem a 
lelkemet, meghallhatom Isten válaszát az 
imáimra.

Ki kell emelnem tanárainkat és akoli-
tus társaimat is, akiktől egyaránt sokat 
tanultam. Mindannyian rendkívüli és 
különleges emberek.

Mi az, amit másként végez a képzés és 
a hitbeli elmélyülés hatására munkájá-
ban vagy az egyházi szolgálatában?
A munkámban és az egyházi szolgálat-
ban is megtanultam alázatosnak lenni. 
Rájöttem, hogy nincs értelme arra töre-
kedni, hogy mindenben a legjobb legyek. 
Elég, ha megteszem, ami tőlem telik, a 
többit pedig rábízom az isteni gondvise-
lésre. A mi Urunk úgyis kihozza minden 
helyzetből a legjobbat. Lényegesen keve-
sebbet aggódok és félek, mióta így látom 
a világot. 

Hogyan kapcsolódott be eddig az 
egyházközsége életébe, miben tudott 
segíteni?
Eddig főleg a ministránsokkal foglalkoz-
tunk a feleségemmel, illetve szakmámból 
adódóan informatikai segítséget nyúj-
tottam a plébánosomnak. A nagyobb 
ünnepek alatt gyakran segítettem a 
szertartások lebonyolításában is.

A ministránsokkal mióta foglalkozik, 
velük hogyan került kapcsolatba?
Gyerekkorom óta ministrálok, ezért 
amikor plébánosunk, Aigner Géza atya 
megkért 3 éve, hogy foglalkozzak velük, 
örömmel vállaltam. Ebben nagyon sokat 
segített feleségem, aki hitoktató.

Az avatás után, már mint akolitus 
hogyan segíti a plébánia, a falvak 
hitéletét?
Akolitusként több területen is számíthat 
rám a plébános. Igeliturgiák, szentsé-
gimádások, beteglátogatás, temetés, 
szentségfelkészítés, jegyesoktatás, csak 
néhány dolog, amivel segíthetek az egy-
házközségnek, nem beszélve a közösségi 
programokról. Úgy érzem, Isten előbb-
utóbb mindenben kipróbál. Nekem csak 
arra kell figyelnem, hogy méltón szolgál-
jam az Ő akaratát.

Milyen érzésekkel készül Ön most erre a 
szombati avatásra? Milyen gondolatok 
kavarognak Önben?
Örömmel várom az avatást, készítem rá 
a lelkemet, hogy amikor eljön a pillanat, 
méltón állhassak a székesegyházban a 
társaim mellett.

Most véget ért egy képzési időszak. 
Mivel bíztatja a férfi olvasókat, miért 
jelentkezzenek minél többen a képzés-
re?
Azt üzenem azoknak, akik bizonytalanok, 
hogy én is az voltam, de nem bántam 
meg, hogy jelentkeztem. Az is biztos, hogy 
amikor végeznek majd, más emberek 
lesznek. A két időszak között pedig ami 
történik, az hihetetlen. Hétvégéről hétvé-
gére változtatja meg az ember lelkét Isten 
tanáraink és társaink által. 

2019-ben kezdődött a jelentkezők képzése, akiket 2021 januárjában avatott lektorrá Székely János. 1 évvel később pedig elérkezett a 
várva várt nap, amikor a képzés lezárultával az akolitusi szolgálatra is felavatta őket a megyéspüspök.
Ebben az életre szóló elköteleződésben nagy segítségére lehetnek a helyi egyházközségeknek pl. Igeliturgia végzésében, plébánia 
szolgálat sokféle teendőiben, zarándoklatok szervezésében, közösségek vezetésében.
Pácz Gábor a szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia hitoktatója a martinus.hu-nak elmondta: az akolitusavatásra egy állo-
másként tekint. A Jóisten által a szívébe írt vágya az állandó diakonátusi szolgálat. És az akolitusok közül választják ki azokat, akik 
– megfelelő felkészülés után – ezt a szolgálatot elláthatják. 
Az akolitusavatási szentmise és dr. Székely János megyéspüspök szentbeszéde visszanézhető egyházmegyénk honlapján.

Mi a feladata egy akolítusnak? Hogyan változtatja meg egy ember életét ez a szolgálat? Milyen felismerésekkel 
gazdagodik az ember hite? Többek között erre kerestük a választ Zsohár Ádámmal, a Letenyei Plébánia munkatár-
sával, akit január 22-én avatott akolítussá Székely János megyéspüspök. 

Véget ért a Szombathelyi Egyházmegye által indított második akolitusképzés. A jelölteket 2022. január 22-én avatta 
fel a szolgálatra Székely János megyéspüspök. 
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Együtt határozzuk meg a jövőt
Szinódusi találkozó fiatalokkal és idősekkel

A Ferenc pápa által 2023-ra meghirdetett 
Püspöki Szinódus előkészítő, egyházme-
gyei szakasza az egész egyházban gőzerő-
vel zajlik. Mindenhol más és más formát 
találtak ki arra, hogyan ismerjék meg az 
emberek véleményét az Egyház jövőjét 
illető egyes kérdésekben. A Szombathelyi 
Egyházmegye az online konzultáció mel-
lett – amely kérdőív letölthető egyház-
megyénk honlapjáról és  a Pasztorális 
Helynökség honlapjáról is – a személyes 
konzultációkra is lehetőséget teremt. 
Így került sor a családok és a hitoktatók 
mellett ezen a hétvégén a fiatalokkal és 
az idősekkel való találkozókra Szombat-
helyen. 

A fiatalokkal a Brenner Kollégiumban 
találkozott Székely János. A szombathe-
lyiek mellett – többek között – Kőszegről, 
Szentgotthárdról, Zalaegerszegről is 
érkeztek diákok. Székely János a fiatalok-
nak is hangsúlyozta: a szinódusi előkészí-
tő munkával, a találkozókkal nem az a 
cél, hogy egy újabb dokumentum szüles-
sen, hanem egy testvériesebben működő 
Egyház kialakítása. 

A kérdések előtt Tömő János osztotta 
meg gondolatait az Apostolok Cseleke-
deteinek azon szakaszáról, amelyben az 
Egyház kezdeti időszakáról volt szó. Egy 
olyan ideális Egyház képe rajzolódik ki a 
szövegből – benne a vagyon feletti oszto-
zásról, a bátor hitvallásról, az imádságról, 
a Szentlélek támogató erejéről – amelyre 
mindannyian meghívást kaptunk. Mitől 
lesz élhető az Egyház? – tette fel a kér-
dést a szakasza kapcsán. Többek között 
attól, hogy ha baj van, akkor segítünk 
a másik embernek. Fontos az imádság, 
hogy bátran tanúságot tudjunk tenni 

az evangéliumról, akár a szülők előtt is, 
emelte ki Tömő János, hozzátéve: sokan 
nem keresztény családokból származnak, 
de az iskolákban, közösségekben megis-
merhetik Jézust, és róla otthon tanúságot 
tudnak tenni. A feladatokhoz, a tanúság-
tételhez a Szentlélek ad erőt számunkra. 

A fiatalok által megfogalmazott gondo-
latok között szerepelt, hogy szeretnének 
még több, jó oktatási színvonalú egyházi 
iskolát az egyházmegyében; szeretnék, 
ha az atyák közvetlenebbek lennének; és 
több ifjúsági találkozót rendeznének az 
egyházmegyében. Vállalnának szolgála-
tot öregek otthonában vagy árvaházak-
ban is. 

Elhangzott: a NEK Forráspont rendez-
vényhez hasonló egyházmegyei szintű 
ifjúsági találkozók megszervezésén gon-
dolkodik az egyházmegye vezetése. Június 
3-5. között, Pünkösdkor zenés-imádságos 
együttlétre hívják a fiatalokat Szombat-
helyre.  Ősszel pedig ifjúsági vezetőképzés 
is indul. 

Az idősekkel való találkozóra a Szily 
János Látogatóközpontban került sor. 
A közös éneklés és imádság után Marx 
Gyuláné, a zalaegerszegi Gondviselés 
Háza Idősek Otthona vezetőjének elmélke-
dését hallgathatták meg a megjelentek. 
Az Apostolok Cselekedeteinek azon 
szakaszát választotta, ahol Péter apostol 
meggyógyítja a 8 éve béna Éneászt, és 
feltámasztja a halott Tabitát. Miért tudta 
Péter ezt megtenni? – tette fel a kérdést. 
Mert élő kapcsolata volt Krisztussal, aki 
általa mutatta meg hatalmát. Az Egyház 
akkor békében élt: a hívek az evangelizá-
ció mellett ott voltak a szegények mellett 

és gyógyították a betegeket. Kiemelte: 
olyan korban élünk, amikor a feladatunk 
ugyanez és a Gondviselés Háza a szere-
tetnek és az imádságnak ezt a formáját 
igyekszik megvalósítani. 
Ezt követően két tanúságtételt hallgat-
hattak meg a megjelentek, majd követ-
keztek a hozzászólások. Itt szó esett arról, 
hogy jobban kell hangsúlyozni a szentsé-
gek kegyelmi erejét; nagyobb bizalomra 
van szükség a papok és a hívek, de az 
emberek között is, ami segítheti, hogy 
egyre többen kapcsolódjanak be az egy-
házközségek munkájába. Egy hozzászóló 
fontosnak tartotta, hogy az egyes egyházi 
közösségek rendelkezzenek célokkal, mert 
ez segíti összetartani az adott közösséget. 
Felvetődött, hogy az idősek látogathat-
nák a nevelőotthonokban élő fiatalokat, 
akiknek segíthetnek a tanulásban vagy 
a hit átadásában. A 72 óra kompromisz-
szumok nélkül ifjúsági program idősek 
számára való kiterjesztése is felmerült 
javaslatként. 

Továbbra is bíztatunk mindenkit, hogy 
vegyen részt a szinódusi előkészítő 
munkában. A márciusig hátralévő időben 
már csak online formában mondhatják 
el véleményüket egyes témákról. Tegyék 
meg az egyházmegye honlapján vagy a 
Pasztorális Helynökség honlapján talál-
ható kérdőív kitöltésével. Köszönjük!

Folytatódott egyházmegyénkben a 2023-as Püspöki Szinódus előkészítő szakasza. Ennek részeként Székely János 
megyéspüspök január 14-én a fiatalokkal, január 16-án az idősekkel találkozott.

A találkozón a Te tanúságtételedet 
hallgathatták meg a fiatalok. Akkor 
azt mondtad, hogy kb. fél éve vallod 
magad valóban kereszténynek. Mi tör-
tént korábban az életedben és mi volt a 
fordulópont?
Igen, valóban nagyjából fél éve sorolom 
magam stabilan ebbe a kategóriába. Az 
igazság az, hogy talán korábban volt 
egypár olyan megjegyzésem, vagy tettem, 
amivel talán a megtértség látszatát 
kelthettem, viszont az akkori valósághoz 
az is hozzátartozik, hogy rengeteg két-
séggel küzdöttem, és akár egyik percről 
a másikra is képes voltam változtatni a 
véleményem Isten létezését illetően. Talán 
az agnosztikus jelző illett volna rám 
akkoriban a legjobban - illetve remélem, 
hogy akik akkoriban szemmel követték a 
fejlődésem, ők is hasonlóan fogalmazná-
nak. Természetesen az, ahogy Isten lassan 
felnevelte bennem a hitet, egy viszony-
lag hosszabb út volt, amiben Ő segített 
nekem eljutni az ateizmustól az agnosz-
ticizmuson át a kereszténységig. Nagyon 
sokat segített nekem emberekkel, akiknek 
mérhetetlenül hálás vagyok, majd végül 
egy nehéz élethelyzet segített eljutni oda, 
hogy szükségem van Istenre, és hogy 
félre kell tennem a kételyeimet. Néha 
persze teszek fel kérdéseket, de a számuk 
szép lassan lecsökkent. Nagyjából ettől a 
ponttól jelölném meg jelen átgondolásom 
szerint az Istennel való igazi kapcsolatom, 
és a Tőle való tanulásom kezdetét, ami a 
mai napig tart.

Mit jelent számodra keresztényként 
élni? 
Talán most, ami első felütésre eszembe 
jut, az az, hogy bízni Istenben. Bár talán 
a történetem után nem is meglepő, hogy 
miért így fogalmazok. Isten nagyon 
sokszor helyezte a középpontba azt az én 
esetemben, hogy próbáljak úgy élni, hogy 
tudom, hogy Neki mindig van egy terve, 
ami a lehető legjobb helyre és állapotba 
fog engem elvezetni. A másik dolog, amit 
talán még mondani tudok, hogy úgy élni, 
hogy közben kapcsolatot építünk Istennel. 
Napról napra, és hétről hétre. Személy 
szerint talán ezeket nevezném meg fon-
tosnak.

Te hogy látod: mi Isten terve Veled?
Erre jelenleg sajnos nem tudom a választ. 
Természetesen vannak terveim a jövőmre 
nézve, mint például az, hogy a munká-
mon belül majd emberekkel akarok fog-
lalkozni, viszont még sok minden közbe-
jöhet. Annyit tehetek, hogy elindulok egy 
irányba, és meglátom, hogy Ő tényleg azt 
akarja-e tőlem. 
  
Mennyire könnyű/nehéz ma a fiata-
lokkal Jézusról beszélni? Azt látjuk, 
tapasztaljuk, hogy sok minden van, 
ami vonzó lehet az életben és talán 
elirányítja a fiatalokat.
Nekem az a személyes véleményem, hogy 
egyre nehezebb. Igen, tényleg nagyon sok 
ingert kapunk mostanában mi, fiatalok, 
és ezek a dolgok egészen máshova vezet-
nek. Emellett persze ott van az is, hogy 
rengeteg félreértés, illetve sérelem van 
bennük keresztény emberekkel kapcsolat-
ban, és szerintem emiatt egy teljesen más 
kép alakul ki az egészről. 
  
Te hogyan apostolkodsz társaid kö-
rében? Vannak-e erre vonatkozóan 
terveid?
Jelenleg nem próbálkozom apostolkodás-
sal. Elsősorban azért, mert nem érzem 
még késznek magam rá olyan tekintet-
ben, hogy még nem értem el azt a lelki 
érettséget, hogy az életemmel evange-
lizálhatok. Láttam példákat arra, hogy 
valaki érvekkel győzött meg valakit, 
viszont én inkább az előbbi lehetőséget 
választanám. De nyilvánvalóan, hogyha 
valaki olyan kerülne elém, aki Istent 
keresi, akkor nagyon szívesen segítek 
megtalálni neki.

A szinódusi találkozók sorába illeszke-
dett a fialatokkal való konzultáció is. 
Te mennyire találod fontosnak, hogy 
sor került erre az eseményre, hogy a fia-
talok is elmondhatták véleményüket?
Személy szerint én nagyon fontosnak tar-
tom. Már csak olyan szempontból nézve 
is, hogy a mi gondolkodásmódunk szerin-
tem sokszor elüt a korábbi generációktól, 
vagyis talán tudunk olyan igényeket és 
észrevételeket is megfogalmazni ebből a 
szempontból, ami szükséges az egyház-
ban. Emellett persze nem tagadhatjuk azt 
sem, hogy a mai fiatalság fogja tovább 
építeni/örökölni az egyházat. 

Ezért úgy gondolom, hogy fontos a fiata-
lok megkérdezése is.

Te miben/hol látod a fiatalok szerepét 
az Egyházban? 
A fiatalok szerepét én személy szerint el-
sősorban az egyház továbbörökítésében/
megújításában látom. Szerintem nagyon 
igaza van abban Székely János püspök 
atyának, hogy az egyház általuk/általunk 
lesz fiatal, és épp ezért elengedhetetlen a 
fiatal generációk jelenléte.

Ha Neked lehetne három kívánságod, 
amivel szerinted a fiatalok is hozzá-
járulhatnak egy testvériesebb Egyház 
létrejöttéhez, akkor mi lenne az? 
Ez egy nehéz kérdés. Először talán azt 
kívánnám, hogy ne feltétlenül kívülről 
ítéljük meg a másikat, hanem igyekez-
zünk meglátni egymás belső értékeit. Bár 
be kell valljam, hogy van, hogy ez nekem 
is szól. A második az lenne, hogy tudjunk 
több időt együtt tölteni egymással mi, 
keresztény fiatalok. Tudom, hogy erre 
számos lehetőség adódik, mint például 
az alpha kurzus és még sok más összejö-
vetel, viszont én szeretném, hogyha ezek 
még jobban megszaporodnának, és még 
inkább segítenék Istent a középpontba 
helyezni. A harmadik és egyben utolsó 
pedig az lenne, hogy legyünk elfogadób-
bak más vallások felé, és még ha meg is 
akarjuk téríteni őket, akkor is mindig a 
legnagyobb empátiával tegyük - és ebben 
persze benne van az is, hogy a sok más 
eszköz mellett az életünk is legyen az 
evangelizációs eszközünk.

Mivel bátorítanád a fiatalokat, hogy 
Jézus útján haladjanak? 
Amit személy szerint a legfontosabb 
érvnek érzek, az az, hogy megéri. Tudom, 
és én is átéltem - sőt néha ma is -,, hogy 
rengeteg minden szembe jöhet velünk a 
világban, ami letéríthet erről az útról. A 
kétségektől kezdve a társadalmi nyo-
máson keresztül bármi… Viszont ami 
most eszembe jutott, amivel biztatnám a 
társaimat az az, amit én is kaptam bizta-
tásképp Jézustól, hogy Neki mindig van 
egy terve, és Ő képes bármi rosszat jóra 
fordítani. Csak menjetek tovább, tartsa-
tok ki, és tapasztalatból mondom, hogy 
Isten segíteni fog titeket, mindig a legjobb 
pillanatban úgy, hogy tudni fogjátok, 
hogy az nektek szól.

Bízni Istenben – Interjú Csordás Dáviddal
Mit jelent egy mai fiatal számára keresztényként élni? Mi a fiatalok szerepe az Egyházban? Mivel járulhatnak hoz-
zá a fiatalok egy testvériesebb Egyház létrejöttéhez? Erre kerestük a válaszokat Csordás Dáviddal, aki  részt vett a 
fiataloknak rendezett szinódusi találkozón.
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Adomány a Mindszenty Alapítványnak - Itt az adófelajánlások időszaka

Előkészítő megbeszélés Coreth Mária Terézia boldoggá avatási
eljárásának megindításáról 

Sipos Imréné, a szombat-
helyi – volt – Herman 
Ottó Szakközépiskola 
egykori igazgatója olyan 
alapítványt szeretett vol-
na támogatni, amely ka-
tolikus, és a gyermekeket 
segíti. Családjától értesült 
a Mindszenty Alapítvány-
ról, és megismerve annak 
céljait, döntött a támoga-
tás mellett. Tálas József, 
az Egyházmegyei Katoli-
kus Iskolák Főhatósága 
igazgatója röviden beszélt 

az alapítványról, majd Székely János 
megyéspüspökkel egy oklevelet, valamint 
ajándékokat adtak át Sipos Imrénének, 
megköszönve nagylelkű felajánlását. 

Már most felhívjuk a figyelmet, hogy 
az idei évben is lehetőség van az adónk 
1+1%-áról rendelkezni. Kérjük, hogy támo-
gassák a Katolikus Egyházat és alapítvá-
nyait. Kiemelten ajánljuk figyelmükbe a 
Szombathelyi Egyházmegyében működő 
intézményeinkhez, szervezeteinkhez, plé-
bániáinkhoz kötődő alapítványokat.

A Szombathelyi Egyházmegye 
és az Eisenstadti Egyházmegye 
képviselői között 2022. január 
19-én megbeszélések zajlottak 
Coreth Mária Terézia esetleges 
boldoggá avatási eljárásával 
kapcsolatban. A Szombathelyi 
Egyházmegyét ezen a találkozón 
dr. Székely János megyéspüspök, 
Kovács Gergely okl. posztulá-
tor és Bojtos Anita történész 
képviselte.  Coreth Mária Terézia 
Boldog Batthyány-Strtattmann 
László felesége volt. Boldog 
Batthyány László akkor indult 
el a mélyebb vallásosság és az 
életszentség útján, akkor billent 

igazán helyre az élete, amikor 
szentségi házasságot kötött Coreth 
Mária Teréziával. Ő emelte ki Batt-
hyány Lászlót az addig botladozó 
és bizonyos fokig céltalan életéből. 
Valóban egyek voltak testben és 
lélekben, egymást segítették az 
életszentség magaslataira. Coreth 
Mária Terézia életrajzához keve-
sebb anyag áll rendelkezésre, mint 
férje esetében, de így is előttünk áll 
egy példás feleség, 14 gyermeknek 
életet adó családanya, a közössé-
gért dolgozó, hívő asszony, idézzük 
dr. Gyürki László pápai prelátus 
atya gondolatait egy 2018-ban 
elhangzott előadásról.

Idén már ötödik alkalommal adták át 
a díjat. Az ünnepségnek ezúttal is a 
Batthyány-kastély színházterme adott 
otthont. Köszöntőjében Bebes István, Kör-
mend polgármestere kiemelte: Batthyány 
László példa a ma embere számára is. De 
nem csak kitűnő szemorvosi munkájá-
val, példás családi életével, hanem a köz 
érdekében tett megnyilvánulásaival is. 
Nem csak gyógyított, hanem támaszt és 
segítséget adott a legelesettebb embe-
reknek. Életpéldája a bizonyság, hogy az 
önzetlenség minden körülmények között 
alapvetés, a család szent és sérthetetlen, 
az elhivatottság alázatos is lehet, hitünk 
pedig szilárd és megrendíthetetlen. Kör-
mend büszke arra, hogy ahhoz a közös-
séghez tartozik akik tisztelik Batthyány 
Lászlót, mondta Bebes István. 
Müller Cecília országos tisztifőorvos be-
szédében kiemelte: Batthyány-Strattmann 
László megkülönböztetés nélkül, gyakran 
ingyen segítette az embereket, magas 
szintű tudásával és szeretetével. Nem 
csak  betegséget, hanem a beteg ember 
segítette.

Ráczné Varga Bernadett gondolatait hall-
hatták a megjelentek, majd következett 
a díjátadó. A Test és a lélek orvosa díjban 
dr. Wolf Terézia körmendi háziorvos és 
Hajgató Éva ápoló, a Zalaegerszegi Szent 
Rafael Kórház főnővére részesült. Köszön-
tőjében Wolf Terézia elmondta: Batthyány 
László életével Körmendre költözésük 
során ismerkedett meg, elolvasta naplóját 
is. Közben volt egy felismerése: az orvosi 
munkát úgy érdemes végezni ahogy Batt-
hyány László végezte és csak így szabad 
gyógyítani, a betegek felé fordulni.  A test 
mellett a lelket is gyógyítani kell, mert 
sokszor a testi tünetek hátterében lelki 
problémák húzódnak meg. Példaképévé 
vált első pillanattól fogva. A díj arra 
kötelez, hogy munkámat továbbra is Batt-
hyány László szellemében és egyre jobban 
végezzem, mondta Wolf Terézia. 
Az ünnepség a Szent Erzsébet-templom-
ban szentmisével folytatódott.

Test és a lélek orvosa - Batthyány ünnepség Körmenden 
Dr. Wolf Terézia főorvosnő, körmendi 
háziorvos és Hajgató Éva ápoló, a Za-
laegerszegi Szent Rafael Kórház fő-
nővére részesült idén a Test és a lélek 
orvosa-Dr. Batthyány-Strattmann 
László-díjban. A hagyományokhoz 
híven idén is Körmenden adták át az 
elismerést.


A szombathelyi megyéspüspök – a hozzátartozók nevében is – az örök életbe vetett hittel tudatja, 

hogy

SCHNELLER JÁNOS
nyugalmazott esperesplébános, 

életének 87., áldozópapi szolgálatának 63. évében, 2022. január 12-én, a betegek kenetével meg-
erősítve, a Szombathelyi Papi Otthonban csendesen elhunyt. Szeretett paptestvérünkért az en-

gesztelő gyászmisét január 17-én, hétfőn 14 órakor mutattuk be a szentpéterfai nagytemplomban. 
Végakaratnak megfelelően holttestét közvetlenül a gyászmise után a helyi temetőben helyeztük 

örök nyugalomra. 

„Ti si duhovnik do vijeka!” 
„Pap vagy te mindörökké!”

(Zsid 7,17)

Adj Uram örök nyugodalmat neki!
Requiem aeternam dona ei Domine!
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2022.02.06. – Évközi 5. vasárnap

iz 6, 1-2a.3-8.
Abban az esztendőben, amikor meghalt 
Uzija király, láttam az Urat. Magas és 
fönséges királyi széken ült, és uszálya 
betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek 
fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt.
Így kiáltott egyik a másiknak: „Szent, 
szent, szent a Seregek Ura, dicsősége 
betölti az egész földet.” Hangjuktól még 
a küszöbök alapjai is megrendültek, és a 
templom megtelt füsttel.
Erre így szóltam: „Jaj nekem, végem van, 
mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és 
tisztátalan nép között élek, mégis szemem-
mel láttam a Királyt, a Seregek Urát.”
Akkor az egyik szeráf odaröpült hozzám, 
a kezében izzó parazsat tartott, amelyet 
csípővassal az oltárról vett. Megérintette 
vele ajkamat, és így szólt: „Íme, mivel ez 
megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod 
és bocsánatot nyert bűnöd.”
Azután hallottam az Úr szavát, amint így 
szólt: „Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?” 
Így válaszoltam: „Íme, itt vagyok, engem 
küldj el!”

Isten mIndnyájunkat küld

Izajás próféta saját meghívásának tör-
ténetét mondja el. Szívében alázatot és 
bátorságot őriz.
Alázatosan bevallja, hogy méltatlan 
Isten látására: tisztátalan ajkú ember és 
tisztátalan nép között lakik. Aki magát 
megalázza, azt az Úr felmagasztalja. 
Nekünk is be kell ismernünk törékenysé-
günket és gyarlóságunkat; de egyben azt 
is, hogy mindezekkel együtt, még így is, 
Isten igent mond ránk, ahogy meghívta 
Izajást is. Ő nemcsak a jelenlegi, esetlege-
sen lehangoló állapotunkat látja, hanem 
azt is, amivé lehetünk.
Izajás, aki megtapasztalja az Isten jelen-
létét, bátran vállalja a küldetést: „Íme, itt 
vagyok, engem küldj el!”. Nem csupán a 
saját erejében, képességeiben bízik, ha-
nem, hogy a Mindenhatóval együtt végzi 
majd a küldetését. Nem egyedül vagyunk 
mi sem a világban, a megpróbáltatások 
idején. A feltámadt Jézus velünk együtt 
járja életünk útját. 
Mire vagyunk meghívva? Arra, hogy alá-
zattal és mindig tettre készen kövessük 
az Urat!

2022.02.13. – Évközi 6. vasárnap

1kor 15, 12.16-20.
Testvéreim!
Ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltá-
madt a halálból, hogyan állíthatják néme-
lyek közületek, hogy nincs feltámadás?
Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, 
akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig 
Krisztus nem támadt fel, semmit sem 
ér a hitetek, mert még mindig bűneitek-
ben vagytok. Sőt azok is elvesztek, akik 
Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben 
az életben reménykedünk Krisztusban, 
minden embernél szánalomra méltóbbak 
vagyunk.
De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként 
a halottak közül.

Élet húsvÉt fÉnyÉben

Krisztus feltámadt a halottak közül! Ez 
hitünk alapvető igazsága. A keresztény 
ember húsvét fényében kell, hogy élje az 
életét. A Hitvallásban kijelentjük, hogy 
hisszük a test feltámadását és az örök 
életet. Vajon az imádság tartalmát meg is 
éljük a mindennapokban?
Ferenc pápa beszélt arról, hogy sokszor 
úgy élünk mi keresztények, mintha Krisz-
tus feltámadásáról nem is lenne tudomá-
sunk. Még ha meg is valljuk, hisszük, de 
nem látszik életünkben a hatása.
Aki hisz a Feltámadottban, annak a 
teremtett dolgokhoz nem szabad túlzot-
tan ragaszkodnia. Tudnia kell, hogy a 
földi javakat azért kaptuk, hogy általuk 
az örök javakhoz eljussunk. Aki hisz a 
feltámadásban szabad mindentől, ami 
ehhez a földhöz tartozik, és elsősorban 
Isten országát és annak igazságát keresi. 
Abban a tudatban él, hogy igazi otthona 
a mennyek országa lesz. Továbbá befo-
gadja életének sötétségeibe, kudarcaiba, 
fájdalmaiba a halál fölött győztes Krisz-
tus örömét, reményét és békéjét.
Két lábbal kell tehát a földön járnunk, de 
mindvégig az égre kell tekintenünk: in-
nen jön mindig az isteni segítség és földi 
zarándokutunk is itt teljesedik majd be

2022.02.20. – Évközi 7. vasárnap

Lk 6, 27-38.
Jézus a hegyi beszédben így szólt 
tanítványaihoz:
„Nektek, akik hallgattok engem, ezt mon-
dom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek 
jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, 
akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, 
és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha 
arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat 
is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda 
a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, 
adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd 
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy 
szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.
Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket 
is szeretnek, milyen jutalmat várhattok 
érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik 
azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal 
tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, 
milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bű-
nösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés 
reményében adtok kölcsönt, milyen hálára 
számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek 
a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapja-
nak vissza.
Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegye-
tek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszon-
zást ne várjatok. Így nagy jutalomban 
részesültök, és fiai lesztek a Magasságbe-
linek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a 
gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, 
amint Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok 
ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem 
ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor 
titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, 
és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és 
akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott 
és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. 
Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan-
nal mérnek majd nektek is.”

Irgalmasok, mInt a mennyeI atya

Jézus szavaiból megértjük, hogy az igazi 
szeretet nem kedv, érzés, kényelem kérdé-
se, hanem akarati döntés a másik ember 
mellett. Nem csak azt akarom szeretni, 
aki szimpatikus, aki kedves hozzám, aki 
jószándékú velem. Azt is szeretni aka-
rom, akit nehéz, aki szavaival és tetteivel 
megbántott.
Miért? Mert Jézus is így tett. Azért jött, 
hogy megmentse a bűnösöket, azokat, 
akik elvesztek. A kereszten gyilkosaiért 
imádkozott. Valamint azért is, mert Jézus 
a hegyi beszédben ezt tanította, ezt kérte 
az ő követőitől.
Talán én megérdemlem mindig az Isten 
szeretetét? Nem gondolom. Isten ingye-
nesen, feltétlenül szeret engem és ettől a 

Vasárnapi gondolatok szeretettől növekedhetek. Ha ezt az isteni 
szeretetet tudom tovább adni testvéreim-
nek, hozzájárulok ahhoz, hogy azok, aki-
ket a bűn megsebzett gyógyulni tudjanak, 
jobbak legyenek.

2022.02.27 – Évközi 8. vasárnap

Lk 6, 39-45.
A szív bőségéből beszél a száj.
Jézus a hegyi beszédben ezeket a hason-
latokat mondta tanítványainak: „Vajon 
vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e 
bele mind a ketten a gödörbe?
Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Ak-
kor tökéletes az ember, amikor már olyan, 
mint a mestere.
Miért látod meg a szálkát embertársad 
szemében, amikor a magad szemében 
a gerendát sem veszed észre? Hogyan 
mondhatod embertársadnak: Barátom, 
hadd vegyem ki szemedből a szálkát, 
holott saját szemedben nem látod meg 
a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a 
magad szeméből a gerendát, s aztán törődj 

azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad 
szeméből.
Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümöl-
csöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó 
gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről 
lehet megismerni. Nem szednek a tövis-
bokorról fügét, sem a tüskebokorról nem 
szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó 
kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a 
rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségé-
ből beszél a száj.”

a tudatos keresztÉny Élet 
sarokpontjaI

Jézus három fontos dologra figyelmeztet 
minket: egyre inkább hasonlítanunk kell 
Hozzá, először nekünk kell megtérnünk, 
őriznünk kell szívünk tisztaságát.
Jézus, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, 
emberekhez, a bűnt kivéve. Így senki sem 
mondhatja, hogy nem tudja, miként kell 
élnie. Jézus tettei, szavai, viselkedése a 
különböző helyzetekben mindnyájunk 

számára mutatja a helyes irányt. Egyre 
jobb tanítványoknak kell lennünk!
Elsősorban nem másokat kell megváltoz-
tatnunk, hanem nekünk kell megváltoz-
nunk. A legnehezebb legyőzni önmagun-
kat, elhagyni bűnös szokásainkat. A napi 
lelkiismeret vizsgálat segíthet a bennünk 
lévő rossz felismerésében és az ellene való 
küzdelemben. Ennek ellenére ne feledjük, 
hogy azért jó is van bennünk, ezért min-
dig adjunk hálát!
Jézus tanítja, hogy a szív bőségéből beszél 
a száj. Belsőnkből fakad minden jó, de 
minden rossz is. Ezért nem mindegy, hogy 
mit nézünk, mit olvasunk, milyen gon-
dolatokon időzünk el, milyen emberekre 
figyelünk oda. Őriznünk kell szívünk tisz-
taságát és Isten jelenlétében kell élnünk. 
Ha szívünkben  elhatalmasodik a sötétség 
egy őszinte szentgyónás mindig vissza-
hozhatja Krisztus világosságát!

Óra Krisztián atya

„Ó, nagy Szent Rókus, kérünk, hogy szabadíts meg minket a fertőző betegségektől és a bűn fertőzésétől. Sze-
rezd meg számunkra a szív tisztaságát, ami segít nekünk, hogy jól használjuk az egészséget, és türelemmel 
viseljük a szenvedéseket. Taníts minket arra, hogy kövessük példádat a bűnbánat és a szeretet gyakorlásá-
ban, hogy egy napon élvezhessük azt a boldogságot, hogy Krisztussal, a mi Megváltónkkal együtt lehessünk 
a mennyben. Ámen.”

Ima Szent RókuShoz

Szent RókuS főoltáRkép, SoRmáS
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Matthias Gusner mennyezetfestménye
és a vele kapcsolatos polémiák
SZENTGOTTHÁRD

A szentgotthárdi Nagyboldogasz-
szony-templomot és a hozzáépült 
kolostort a ciszterci rend építette 

fel 1748 és 1779 között. A templom hasz-
nálatba vétele már korábban, 1764-ben 
megtörtént. A felszentelésre a rend Szily 
Jánost, a szombathelyi egyházmegye első 
püspökét kérte fel. A templom teljes belső 
felületét erre az alkalomra – a falfestmé-
nyeket és a falak díszítő festéseit – Matt-
hias Gusner ciszterci „laikus” szerzetes és 
festőtársai készítették. 20 évvel a felszen-
telés – és már Gusner halála – után azon-
ban a rend úgy döntött, hogy a boltozatra 
új festményeket és díszítő festést készíttet. 
Mindössze a hajó első boltozatán lévő, a 
320 m2 terjedelmű mennyezeti festmény 
– „A hit diadala” címet viselő – maradt 
meg. 
A mennyezetkép megmaradására és az 
új festések készítésének okára a források 
nem adnak magyarázatot. Az esemény – 
tekintettel az első kifestést követő rövid 
időszakra – meglehetősen szokatlan 
körülmény, amely magyarázatra szorul.

Arról szó sem lehetett, hogy Gusner 
festményeinek minősége nem ütötte meg 
a kívánt minőségi értéket. Kétségtelen, 
hogy Gusner nem tartozott a 18. századi 
Magyarország legjelentősebb templomfes-
tői közé, művei mégis értékes alkotások-
nak tekintendők. Ezt az állítást a szóban 
forgó falfestmény és a rendházban lévő 
egyéb más, általa készített olaj- és falra 
festett kép is bizonyítja. Ilyenek például a 
refektórium, vagy a könyvtár boltozatain 
lévő falfestmények, de maga a főoltárkép 
is, amely Mária mennybemenetelét áb-
rázolja. Ez a kép ugyan másolat, eredeti 
darabja Heiligenkreuzban található 
és Johann Michael Rottmayr alkotása, 
amit Gusner lemásolva ide a főoltárra 
készített. A másolat készítése egyfajta 
tisztelgés volt mestere nagysága előtt. 
Rottmayr ugyanis az osztrák festőiskola 
egyik neves mestere, akinek Gusner lelkes 
tanítványa volt. Visszakanyarodva ezt 
követően az eredeti kérdésfelvetéshez: 
milyen okoknak kellett meghúzódnia a 
döntés mögött, miszerint Dorffmaister és 
fia – e képen kívül – újrakészítette a teljes 
mennyezeti rész festését?

Ha az eseményre utólag próbálunk 
választ találni, akkor e mögött komoly 
motivációt kell feltételezni. Ha a kor tör-
ténelmi eseményei tükrében vizsgáljuk a 
dolgokat és keressük a megfelelő választ, 
akkor juthatunk leginkább eredményre. 
A Gusner-féle kép megmaradása, továb-
bá az új boltozati kép, „A szentgotthárdi 
csata” megörökítése összefügg egymással. 
Reakció a kor eseményeire. II. Józsefnek 
az egyes rendek-, továbbá a katolikus 
egyház hatalma befolyását csorbító intéz-
kedéseire. A Gusner-féle „A hit diadala” 
c. festmény ugyanis ebben a relációban 
nem volt más, mint a katolikus egyház-
nak a 18. században vallott ideológiai 
alapvetése. A témakör az elvek kifejezésre 
juttatását jelentette a festmény sajátos 
formanyelvén keresztül. „A szentgotthárdi 
csata” falfestmény ugyancsak tekinthető 
a hit diadalának is. A keresztény sere-
geknek győzelme a török seregek felett.  
Mindkét festő a maga sajátos formanyel-
vén keresztül jelenítette meg ezt. Gusner 
szekkóban, Dorffmaister freskóban.

Kijelenthetjük, hogy mindkét esetben 
az eredményt a hitben való elkötelező-
dés hangsúlya adja. Ez lehet a kapocs a 
korábbi festmény megmaradása és az 
új kép témaválasztása között. A ciszterci 
rend döntése mögött ugyanis a hatalom 
aktuális intézkedésire hozott kritikát kell 
látnunk.

E bevezetés után vegyük górcső alá 
részletesebben is Gusnernek ezt a megle-
hetősen egyedi alkotását. A Szenthárom-
ságot elsősorban jelképek által mutatja 
be a festő. Az Atyaistent nevének héber 
nyelven írt változata jeleníti meg, Jézus 
Krisztust keresztje jelképezi, amit két 
angyal emel a magasba. A Szentlelket 
maga a galamb testesíti meg. A sort a hét 
arkangyal közül a bibliában is említett 
három jeleníti meg. Ezek sorban Szent 
Mihály, Szent Gabriel és Szent Rafael. A 
kép nyugati oldalán az angyalok vezére, 
Szent Mihály áll égő karddal a kezében. Ő 
éppen lesújt Luciferre és lázadó társaira. 
Pajzsán felirat „QVIS UT DEUS”, (ki olyan, 
mint Isten). Tőle jobbra Szent Gabriel áll. 
Ő Isten hírhozója.

Ő viszi hírül a hivatottaknak Isten terveit. 
Sok más esemény mellett ő vitte hírül 
Máriának a fogantatás hírét. Észak felé 
haladva Szent Rafael alakja látható. 
Kezében füstölő. Ő az őrangyalok vezető-
je, az isteni gyógyítás szakértője. Megy-
gyógyítja a testet, a lelket és az elmét. A 
szeretet erejével állítja vissza az isteni 
rendet. Mindhárman a római légiók cen-
turioi díszes ruházatát viselik, kiemelve 
fontosságukat. Keletről dél felé haladva 
az egyházat, annak működési elemeit, a 
pápaság jelvényeit mutatta be a festő. A 
sor a Szent Péter bazilika tornyával indul, 
rajta a pápai hármas kereszt. Mellette 
angyal, aki égő gyertyát tart a kezében. 
Ő a mennyei fényt, az örök világosságot 
jelképezi. Mellette egy nőalak áll, kezében 
kehellyel. A nőalak jelkép, az egyházat 
szimbolizálja. A kehelyben ostya, az 
ostyán IHS felirat: „IESUS HOMINUM SAL-
VATOR”, (Jézus, az emberek megváltója). 
Fontosságára a felette lévő Szentlélek ga-
lambjából áradó fénysugár utal. További 
angyalok a pápai és az egyházi hatalom 
jelvényeit tartják kezeikben. 

Egy angyal a Szent Péternek adott kul-
csokat és a kormánypálcát. Egy másik a 
Bibliát, rajta „Sacra Scriptura”, a Szentí-
rás felirattal. További két angyal a pápai 
tiarát. Az ötödik egy naviculát (tömjén-
tartó edény). Végül a hatodik a pápaság 
egyik jelvényét a pápai hármas keresztet.

Ez utóbbi angyal mellett még egy további 
is látható, amelyik már egy másik jelenet-
sorhoz kapcsolódik. Kezeivel villámokat 
szór egy további embercsoport irányába. 
Ezek a katolikus egyházból kiváltak 
csoportja. Ez a jelenetsor kapcsolódik a 
pokol lángnyelvei közé zuhanó Luciferhez 
és csapatához. Felettük fellegeken helyet 
foglaló, kezeikben füstölőt tartó angyalok 
láthatók. A füstölőkből füst száll a magas-
ba. Ez az Istennek kijáró tiszteletadásra 
utal, és a tisztulás lehetőségét kínálja, 
továbbá egyfajta védelmet jelent.

Pintér Attila restaurátorművész
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Február 5. (szombat) 
Jeges mini-zarándoklat a Szent Vid-kápolnához 
pároknak, családoknak 
Találkozó 
10:00 az Avar Hotel mögötti parkolóban 
(Velem, Petőfi u. vége) vagy 
10:30 a Szent Vid-kápolnánál 
(babakocsival is megközelíthető) 
Kérjük, február 3-ig 
regisztráljatok a programra itt: 
 
Február 13. (vasárnap) 16.00 
Baptista Imaház (Szombathely, Szent Márton utca 38.) 
Egybeszerkesztve – Ima a házasságokért 
 
Február 15. (kedd) 18.00 
Agora – Savaria Filmszínház 
Filmvetítés és beszélgetés 
Boldog idők - francia vígjáték, dráma 
A film előtt bevezetőt mond, és a beszélgetést vezeti: 
Merkli Ferenc plébános 
Kedvezményes jegyár: 800,- Ft 
 
Február 16. (szerda) 18.00 
Baptista Imaház (Szombathely, Szent Márton u. 38.) 
PárlaBOR – Borkóstoló párkapcsolat-építéssel 
A programot vezeti: Iván Dániel vállalkozó, 
coach, PárlaBorosgazda 
Kedvezményes részvételi díj: 5.000,- Ft/pár  
Mivel a helyek száma korlátozott, 
kérjük, február 6-ig regisztráljatok a 
parlaborszombathely@gmail.com címen! 
 
Február 17. (csütörtök) 17.00 
Martineum Felnőttképző Akadémia 
(Szombathely, Karmelita u. 1.) 
Hogyan tudok jobban kapcsolódni a páromhoz? 
Beszélgetés Zámbori Soma színművésszel és 
feleségével, dr. Fazekas Ritával 
A belépés díjtalan. 

Február 18. (péntek) 17.30 
Szombathelyi Evangélikus Egyházközség 

(Szombathely, Körmendi út 2.) 
A család, ahol otthon vagy 

Interaktív csoportfoglalkozás 13-20 éves fiataloknak 
Kérjük, február 16-ig 

regisztráljatok a programra itt: 
 
 

Február 18. (péntek) 18.00 
Agora – Savaria Filmszínház 

Filmvetítés és beszélgetés 
Remény – norvég-svéd romantikus dráma 

A film előtt bevezetőt mond, és a beszélgetést vezeti: 
Merkli Ferenc plébános 

Kedvezményes jegyár: 800,- Ft 
 

Február 19. (szombat) 20.30 
Bárka-pince – volt Gödör étterem 
(Szombathely, Hollán E. u. 10-12.) 

Kocsmakvíz pároknak 
A helyek száma korlátozott, 

kérjük, február 17-ig regisztráljatok itt: 
   
 

Február 20. (vasárnap) 16.00 
Sarlós Boldogasszony Székesegyház  

Püspöki szentmise 
majd a Házas-Társas-Játék sorsolása és meglepetés 

 
 

Programjainkon kérjük 
a járványügyi szabályok betartását! 

A programváltozás jogát 
a járványhelyzet miatt fenntartjuk. 

 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Szombathely, 2022. február 13-20. 

ÜÜnnnneeppeelljjüükk  aa  hháázzaassssáággoott!!  
Házasság Hete Szombathely – hazassaghete.szombathely@gmail.com 
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