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„Békesség veletek!”
Gondolatok 2022 háborús Húsvétjára
Dr. Székely János megyéspüspök gondolatai

Az emberiség, az ember újra kudarcot val-
lott. Újra visszatámolygott és beleesett az 
erőszak, a vadság, az önzés, az érdekek, 
a pusztítás sötét és kegyetlen gödrébe. 
Sok oka van ennek a mostani háborúnak. 
Benne van a kommunista diktatúra sok 
kegyetlensége, istentelen és hitet kiírtani 
akaró ideológiája, embertelensége. Benne 
van a mesterségesen felfokozott ukrajnai 
éhínség 6-7 millió áldozata, a sztálini 
diktatúra szörnyűsége, a rengeteg válás, 
abortusz, káromkodás, durvaság, alko-
holizmus, amely Oroszország, Ukrajna és 
a világunk sok országának családjait is 
tépázta. Benne van az Egyesült Államok 
és egyes gazdasági érdekcsoportok önző, 
haszonelvű és számító politikája, amely 
mindent megtesz azért, hogy az európai 
technikai fejlettség és a hatalmas orosz 
nyersanyagkincs ne tudjon soha egyetlen 
gazdasági egységgé válni, amely felelőt-
lenül támogatta Ukrajnában az oroszelle-
nes tüntetéseket. 

Benne vannak az etnikai és történelmi 
valóságot nem tükröző határok, a nemze-
ti kisebbségek jogait sértő nyelvtörvény. 
Benne van egy háború kirobbantásától 
sem visszariadó diktatórikus államelnök, 
a fegyverkezési verseny, az oligarchák 
által uralt roncstársadalmak és még so-
rolhatnánk. Bűnök sűrű szövedéke, amely 
most a háború borzalmában robbant ki.
Mit üzen ma nekünk és a világnak 
Húsvét titka? Mit mond nekünk ma a 
Föltámadt Krisztus? Krisztus azt kiáltja 
ma az emberiségnek: állítsátok meg az 
erőszak tombolását! Védjétek, segítsétek 
a földönfutóvá tett milliókat, a háború ál-
dozatait, a menekülőket! Építsetek fel egy 
igazabb világot! Térjetek meg, keressétek 
újra Isten útját, a szeretet és az igazságos-
ság, az imádság és a jóakarat útját!
Az egyház azt tanítja, hogy a tartós béke 
az igazságosság gyümölcse. Csak akkor 
lesz tartós békesség, ha tiszteletben tart-
ják a nemzetek jogait, a nemzeti kisebbsé-
gek jogait az anyanyelvhez, a kultúrához, 
a nevelés és oktatás önálló, független 
megszervezéséhez, ha igazságosan húz-
zák meg a nemzetek közti határokat, ha a 
kevesek gazdasági túlhatalmát megszün-
tetik, ha a nemzetközi kereskedelemben 
nem a gazdag erőfölénye érvényesül, ha 
a nemzetek megtalálják a békesség, az 
egymás segítésének és tiszteletben tartá-
sának útját, ha újra teret adunk társadal-
mainkban Istennek, ha védjük a családot 
és a megfogant életet. 

Ez Jézus fájdalmas és igényes húsvéti 
üzenete 2022-ben a világnak.
Amikor a Föltámadt Jézus megjelent a 
tanítványoknak, így köszöntötte őket. 
„Békesség nektek!” Jézus anyanyelvén 
a béke szó (salom) etimológiai gyökeré-
nek (salém, salam, lesallém) jelentése: 
teljesség, tele. Az igazi béke nem egysze-
rűen azt jelenti, hogy épp nincs háború. A 
családban sem csak annyit jelent az igazi 
békesség, hogy épp nincs veszekedés. Igazi 
béke akkor van egy családban, ha az apa, 
az édesanya, a gyerekek szíve tele van jó-
akarattal, őszinteséggel, szeretettel. Igazi 
és tartós béke a világban is csak akkor 
lesz, ha a nemzetek szíve, a hatalmasok 
szíve is tele lesz igazságossággal, jóaka-
rattal mindenki iránt. Jézus ezt a teljessé-
get adja, kínálja fel a világnak és nekünk 
2022 Húsvétján.
Legyünk békességszerzők! Legyünk a 
szeretet és igazságosság építői, a szegény 
segítői és testvérei, a megbocsátás és ki-
engesztelődés kezdeményezői a családban 
és a világban! Áldott Húsvétot kívánok 
a paptestvéreknek, szerzeteseinknek, 
időseknek, fiataloknak, családjainknak! 
Töltsön be minket Krisztus békéje, sugá-
rozzuk Őt az életünkkel!

Mi a feladata egy segédpüspöknek? 
Hogyan tudja szolgálni a híveket és 
a papságot? Többek között ezekre a 
kérdésekre kerestük a választ Fekete 
Szabolcs Benedekkel, akit Ferenc pápa 
az egyházmegye segédpüspökének 
nevezett ki. 

Mi a feladata egy egyházmegyében a 
segédpüspöknek? Miért van szükség a 
Szombathelyi Egyházmegyében erre a 
szolgálatra?
Alapvetően a megyéspüspök munkájának 
részbeni átvállalása, amikor ő egyéb meg-
bízatásai miatt akadályozva van. Mint 
tudjuk, János püspök országos szinten 
számos  bizottságnak, munkacsoport-
nak tagja, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia Állandó tanácsában is bent 
van, emellett egyedülálló nyelvérzékének 
köszönhetően nemzetközi szinten is nem-
egyszer képviseli a magyar egyházat. Bár 
a Szombathelyi Egyházmegye a kisebbek 
közé tartozik, megyéspüspökünk az emlí-
tett feladatok sokasága miatt fontosnak 
látta egy segédpüspök kineveztetését.

Mi lesz a munkamegosztás Ön és Szé-
kely János megyéspüspök között? 
Elég váratlanul jött a kinevezés, legalább-
is számomra, így részletekbe menően 
erről még nem egyeztettünk. Nyilván 
a püspöki látogatások nagyobb részét, 
legyen szó bérmálásról, templommegáldá-
sokról, ő fogja végezni, és akadályoztatás 
esetén veszi igénybe majd segítségemet. A 
bérmálási naptárt jómagam szerkesztem, 
és bizony látom, több alkalommal kellene 
két helyen lennie egyszerre. Az egyház-
megyei központi adminisztratív ügyin-
tézésben pedig továbbra is folytatom a  
feladatom, mint eddig. 

Segédpüspök a Szombathelyi Egyházmegyében

Önre eddig is sok feladat hárult, hiszen 
püspöki irodaigazgatóként is dolgozott 
az egyházmegyéért. Miben lesz más a 
segédpüspöki szolgálat, hogyan tud 
ebben a pozícióban a hívek és a lelki-
pásztorok segítségére lenni?
Egyrészt az egyházjog előírásai szerint 
mindenképpen kell kinevezni új iroda-
igazgatót, ez tehát némi változást jelent 
a munkakörömben. Ugyanakkor egy püs-
pöknek továbbra is van helye egy Püspöki 
Hivatalban. Rengeteg sok levél, e-mail és 
telefon jön nap mint nap. Egyre inkább el-
terjedt a szolgáltatóknál, hogy személyes 
ügyintéző helyett gépi hang kalauzol min-
ket a különféle menüpontokban, sokszor 
eléggé idegesítő módon. Itt, a hivatalban 
szeretném megőrizni a személyességet. 
Fontosnak tartom, hogy a vonal vagy épp 
a klaviatúra itteni oldalán is érző szívű 
emberek foglalkozzanak a legkülönfélébb 
ügyekkel. 

Mikor kerül sor a szentelésre és hol?
Húsvéthétfő délután, 15 órakor a Szom-
bathelyi Székesegyházban, ahová nagy 
szeretettel hívok minden kedves olvasót 
is! Legyünk együtt imádságban Egyhá-
zunk, és különösen is Egyházmegyénk 
sorsát a Gondviselő Isten kezébe helyezve.

Mi a jelmondata és mit fejez ezzel ki?
Én alapvetően lelkipásztor típusú papnak 
érzem magam, szeretem a teológiát, de a 
tudományok helyett inkább az emberek 
állnak közelebb hozzám. János evangéli-
umának utolsó fejezetéből választottam 
idézetet, ahonnan újmisés jelmondatom 
is származik: „Legeltesd bárányaimat!” 
(Jn21,15.) Aszályos évek után és előtt 
állunk, lelki értelemben is. A kiszáradt és 
kiéhezett lelkeket rengeteg káros táp-
lálékkal rombolják a különféle eszmei 
irányzatok, miközben léteznek „zöldellő 
mezők”, csendes vizek”, amelyeket ma is 
megmutat a Jó Pásztor. Én ebben szeret-
nék, amolyan kisbojtárként segíteni neki. 

A felkérés után nyilván volt lehetősége 
átgondolni, hogy elvállalja-e a szolgála-
tot vagy sem. Mit mérlegelt a döntéskor, 
miért mondott végül igent a felkérésre?
Túl sok időm nem volt, a kinevezés elfoga-
dásáról ott helyben, a Nunciatúrán kellett 
döntenem. Lehetőségem volt lemenni a 
kápolnába, ahol az Oltáriszentség mellett 
egy gyönyörű Szűzanya ikon fogadott, 
amely az oltárra volt kihelyezve. Perce-
ken belül minden kifogásom, „nem”-em 
igenné változott... názáreti légkör alakult 
ki a kápolnában. Ő sem tudta, mi vár rá, 
de ráhagyatkozott az Égiek döntésére. Ha-
tározottan éreztem, hogy az Égi Édesanya 
közbenjárt értem, hogy megfelelő döntést 
hozzak. Továbbra is meg kell tenni min-
dent, amit Fia kér. 

Fotó: Merényi Zita, Magyar Kurír

Assisi Szent Ferenc: 
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé…

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
ahol sértés, oda megbocsátást,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétely, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol szomorúság, oda örömet. 

Uram, add , hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,
mint hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjek másokat megérteni,
mint hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek,
mint hogy szeretetet igényeljek

Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre.
Ámen.

A Szombathelyi Egyházmegye min-
denkit szeretettel hív Fekete Szabolcs 
Benedek atya püspökké szentelésére 
a szombathelyi Székesegyházba. Az 
ünnepi szertartás 2022. április 18-án, 
húsvéthétfőn 15 órakor kezdődik. Isten 
áldását kérve szolgálatára imádkoz-
zunk egyházmegyénk új püspökéért!
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Miért gondolta fontosnak, hogy a szinó-
dusi előkészítő munkafolyamat része-
ként saját plébániáján is szervezzen 
megbeszélést a hívekkel?
Néhány hónapja még nem gondoltam, 
hogy ezt nekünk kell csinálni. Annak 
ellenére, hogy fontosnak tartom az 
egész folyamatot, a kötelező minimumra 
próbáltam törekedni. A Szombathelyi 
Egyházmegye által összeállított kérdőívet 
odaadtam a híveknek és többször buzdí-
tottam őket, hogy töltsék ki. Ennyi volt.
De aztán egyre több helyről kaptam 
olyan indításokat, melyeket Isten meghí-
vásaként értékeltem. Számomra nagyon 
fontos Ferenc pápa gondolatisága, lelki-
pásztori hozzáállása a hívekhez. Sokszor 
hangsúlyozza, hogy legyünk közel az 
emberekhez, hallgassuk meg őket. Ez a 
szinódusi folyamat egyik kulcsa. Mennyi-
re tudjuk meghallgatni a Szentlelket és 
egymást.

A plébániákon van ügyfélfogadás, az 
atyák megszólíthatók, van képviselő-
testület is a plébániákon, különböző 
csoportok, akik segítenek a lelkipászto-
roknak. Ön szerint mégis miben jelent 
mást Ferenc pápának ez a kezdemé-
nyezése, aminek célja egy közösségibb 
Egyház kialakítása, miért fontos az 
Egyházunk számára?
Nem mindegyik plébánián van ügyfél-
fogadás, nálunk sincs. Pontosabban úgy 
van, ha itthon vagyok és becsöngetnek, 
vagy ha előre jelzik, akkor segítek. De 
ezek többsége adminisztrációs felada-
tokkal kapcsolatos (különböző adatok 
felvétele, papírok kiállítása stb.) és nem 
mindig alkalmas az idő sem a mélyebb 
beszélgetésre.
Sajnos az atyák sem mindig megszólít-
hatók: elfáradunk és jobban szeretnénk 
visszavonulót fújni a plébánia legmé-
lyére vagy éppen sietünk egyik helyről 
a másikra; nem tartjuk fontosnak, hogy 
mélyebben beszélgessünk; néha a vélt 
felsőbbrendűségünk tudata gátol meg 
ebben. Ezeken kívül más okok is lehetnek, 
velem ezek fordultak már elő.
A hívek közül sem mindenki él ezzel a 
lehetőséggel, mert vagy nem tudják, hogy 
a paphoz nem csak azzal a kéréssel lehet 
odamenni, hogy „állítson ki egy papírt”, 
hanem azzal is, hogy „szeretnék beszél-
getni”. De az is lehet, hogy a papot úgy 
pozícionálják, hogy ő ott kell, hogy legyen 

állandóan a templomban, a dolga a szent-
mise bemutatása és egyéb szentségek ki-
szolgáltatása. A plébániára pedig nekem, 
hívőnek nem szabad bemennem, mert az 
a papnak a lakása. Én sokat szenvedek 
ettől és igyekszem ezen dolgozni, hogy a 
plébániaépületet ne csak a pap lakásának 
lássák, hanem mintegy otthonukként 
tudjanak rátekinteni.
Képviselőtestület valóban van, de sokszor 
a tanácsadás, elfogadás jut nekik osztály-
részül. A képviselőtestület a hívek közül 
választott és meghívott tagokból áll, 
de sokszor hozzájuk sem jutnak el azok 
az információk, amik jobbá tehetik egy 
plébánia életét. Egy képviselőtestületi 
ülés szintén nem túl alkalmas a mélyebb 
beszélgetésre. A plébánián működő cso-
portok valóban tudnak segíteni a szolgá-
lat ellátásában, de a csoporttagok közül 
is egyre kevesebb az olyan elkötelezett 
ember, akik szívesen megteszik. 
Én úgy gondolom, hogy Ferenc pápa célja 
talán az lehet ezzel, hogy ne olyanok 
legyünk, mint egy szolgáltató cég. Ne a 
kötelező minimumra törekedjünk, hanem 
az Egyház és annak a helyi megvalósu-
lása, a plébánia a közösségek közössége, 
családok családja legyen. Egy olyan hely, 
ahol mindenki megtalálja a saját helyét, 
feladatait és örömeit egyaránt. 

A Nagykutason szervezett találkozón 
a hívek áttekintették és átbeszélték az 
egyházmegye által kialakított szinódu-
si kérdőívet. Arra kérem, hogy néhány 
területet emeljen ki, amelyekkel kapcso-
latban javaslatokat fogalmaztak meg 
a hívek, amelyek az Ön plébániáján is 
alkalmazhatók. 
A Nagykutason szervezett találkozót 
imádsággal kezdtük, hiszen Ferenc pápa 
is azt emelte ki legjobban, hogy a szinó-
dusnak a főszereplője a Szentlélek. Őt hív-
tuk, kértük a segítségét. Ezután Dr. Kür-
nyek Róbert atya, a szinódusi folyamat 
egyházmegyei felelőse beszélt nekünk ar-
ról, miért fontos ez. Majd kiscsoportokban 
beszélgettek arról, hogy mit gondolnak 
az egyes kérdésekkel kapcsolatban. Én 
magam nem vettem részt egyik csoport 
munkájában sem. A rendelkezésre álló 
idő lejárta után minden csoportból valaki 
megosztotta, hogy mit gondoltak az egyes 
kérdésekkel kapcsolatban. Én ezeket pró-
báltam jegyzetelni, de még ilyenkor sem 
reagáltam rájuk. 

Egy áldással fejeztük be a találkozót. 
A kérdések nagyjából felével tudtak 
foglalkozni a jelenlévők, ezért még egy 
alkalmat tartunk márciusban, a kérdőív 
leadási határideje előtt. 
Fontosnak tartottam, hogy ne csak Nagy-
kutason legyen ilyen találkozó, hanem 
lehetőség szerint a plébánia más egy-
házközségeiben is. Az interjú készültekor 
szervezés alatt volt egy nagykutasihoz 
hasonló találkozó Andráshidán. 
Olyan javaslatokat fogalmaztak meg, 
amikkel kapcsolatban félig-meddig már 
tettem lépéseket. Ez egy jó ráerősítés volt 
tőlük. Az egyik téma a lelkivezetésre való 
igény volt. Ez meglepett, hiszen erről 
már jó néhányszor beszéltem nekik, hogy 
nyugodtan szólítsanak meg. Egy másik 
javaslat volt a felnőtt hitoktatás. Ez arra 
jó, hogy halljanak olyan témákról is, amik 
nem férnek bele a prédikáció keretébe. 
Igényként fogalmazták meg a kis közös-
ségek létrehozását. Ezt én is fontosnak 
tartom, hiszen ilyen módon jobban meg 
tudják élni a hitüket, kaphatnak olyan 
segítséget, amit máshol talán nem. A sza-
badidős tevékenységek szintén igényként 
fogalmazódtak meg. A fiatalok meg-
szólítása, és az Egyházban élő tagként 
való megtartása kapcsán pedig a gitáros 
szentmiséket és a közösségi média sűrűbb 
használatát említették a jelenlevők.

A „mini szinódusok” mennyire épít-
hetők be a plébánia életébe? Mi lehet 
ennek a szerepe a jövőben?
Bár a kérdőív online is kitölthető volt, 
de én azt kértem a rám bízottaktól, 
hogy inkább a papír alapút válasszák és 
hozzám juttassák vissza, hiszen abból én 
közvetlenül tudok profitálni és ezáltal a 
plébániánk is.
Püspök atya bátorított minket a márciusi 
rekollekciónkon, hogy ezt a most megkez-
dett utat folytassuk. Legyen egy évben 
legalább egy olyan nap, amikor a hívek 
elmondhatják, mit gondolnak a plébániá-
juk életéről.  

Közösségben az EgyházértSegítség a háborús menekülteknek – Összefogott az egyházmegye

A 2023-as Püspöki Szinódus egyházmegyei előkészítő szakaszának részeként több plébánián is szerveztek "mini-szinódust", 
ahol a hívek és a lelkipásztorok megvitatták a Pasztorális Tanács által létrehozott kérdőívet. Mi a szerepe egy "mini-szinó-
dusnak" a plébániák életében? Mivel tennék közösségibbé, vonzóbbá az Egyházat a hívek? Erről faggattuk Gyöngyös Balázs 
nagykutasi plébánost. 

Az orosz-ukrán háború elől menekülőket és a Kárpátalján maradtakat segítik egyházmegyénk hívei felajánlásaikkal. A 
rengeteg adományt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász márciusban két szállítmánnyal vitte a rászorulóknak. Eközben 
egyházmegyénk nagyvárosaiba – pl. Szombathelyre, Zalaegerszegre, Sárvárra, Celldömölkre, Körmendre - is érkeztek mene-
kült családok, személyek, közel 200 fő. Nekik is tudunk segíteni. 

Szombathelyen az egykori Annunciáta 
Házban is szállásolták el családokat. 
Néhány percre a két édesanyával – akik 
elsőként érkeztek három-három gyer-
mekkel - volt lehetőség szót váltani. Mint 
elmondták: a támadás napjának reggelén 
minden úgy indult, ahogy szokott. A gye-
rekeket azonban hazaküldték az iskolá-
ból, mivel az intézményt ki kellett üríteni 
arra az esetre, ha az ország távolabbi 
részeiről érkeznének menekültek. "A gye-
rekek sírtak, de mi is megijedtünk a hírek 
hallatán, hogy most mi lesz" - mondta az 
egyik édesanya, aki három gyermekével 
és néhány táskával csütörtökön este 
útnak indult a határ irányába. Férje - 
aki Szombathelyen dolgozik - már várta 
őket a magyar oldalon. Beregsurányban 
kaptak szállást, majd jöttek Szombathely-
re. A faluból, ahol élnek sok család tett 
hasonlóképpen. Otthon maradt rokonaik-
kal tudják tartani a kapcsolatot. 

Ők számoltak be nekik arról, hogy fa-
lujukban egyenlőre nyugalom van, mene-
kültek oda még nem érkeztek. Itt nyugal-
masabb és, hogy megismertünk néhány 
embert kicsit könnyebb. De szeretnénk 
minél hamarabb visszamenni, mert ott 
a hazánk, az otthonunk, minden amiért 
eddig dolgoztunk, mondta az édesanya.

A háború kezdetétől folyamatos a gyűjtés 
egyházmegyénk plébániáin, szerveze-
teinél, iskoláiban, intézményeiben vagy 
pl. máltai szeretetszolgálatnál. Óriási az 
összefogás, aminek köszönhetően március 
7-én és 28-án a Szombathelyi Egyházme-
gyei Karitász több millió forint értékű 
adományt vitt Kárpátaljára. A szervezet 
ezúttal is köszöni mindenkinek a felaján-
lást és kérik, aki teheti, segítse továbbra 
is adományaival – elsősorban élelmiszer-
rel - a menekült családokat. 

Keressék plébániai karitász csoportjukat, 
vagy a szombathelyi központot. A pénza-
dományokat a 11747006-20209380-as 
OTP Bank-os számlaszámon fogadják.
Külön kérés, hogy a Kárpátalján élőknek 
aggregátorokra és házi kenyérsütőgépre 
lenne szükségük. Szombathelyen pl. a 
Metro áruházban lehet ezeket megvásá-
rolni. A szervezet azt kéri, hogy akinek le-
hetősége van, ezek megvételével támogas-
sa a Kárpátalján élő embereket. Emellett 
a Magyarországra érkezettek családok-
nak a főzéshez lábasokra, fazekakra van 
szükségük, a gyermekeknek játékokra.

2022. április  |  5   MM  4  |  martinus



Hálát adunk a templomért - Megáldották a felújított vashosszúfalui templomot

Március 12-én Székely János megyéspüs-
pök megáldotta a felújított vashosszúfa-

lui Szent Vendel-templomot. 

2 évig tartottak a felújítási munkálatok, 
összegezte Déri Péter plébános. Kiemelte: 
egyházmegyei, állami támogatásból és a 
hívek adományából kb. 63 millió forin-
tot tudtak a felújításra fordítani. Ennek 
köszönhetően új tetőt kapott az épület, a 
falak átvágásával és szigetelésével a vize-
sedésnek igyekeztek gátat vetni. Emellett 
a padozat és a nyílászárók cseréjére, a 
villamosvezetékek, világítás korszerűsíté-
sére is sor került, valamint új liturgikus 
tárgyak is kerültek a templomba, amelyet 
kívülről is felújítottak. Ami még hátra 
van, az az épület körül a vízelvezetés 
kiépítése. 

Jó volt látni az összefogást, amely 
megnyilvánult a falubeliek részéről pl. a 
vakolat leverésében, a bútorzat, tárgyak 
pakolásában, a szükséges fuvarozásban, a 
felújítási munkálatokban. Hálás köszönet 
mindenkinek aki segített, mondta Déri 
Péter. 

Hálát adunk, hogy Isten itt akar lakni kö-
zöttünk, mondta szentbeszédében Székely 
János megyéspüspök, hozzátéve: addig tu-
dunk emberhez méltó életet élni otthona-
inkban, amíg meg tudjuk nyitni szívün-
ket, életünket az ég felé és engedjük, hogy 
Isten kegyelme betöltse  az életünket. Az 
evangéliumhoz kapcsolódva elmondta: 
Jézus az ellenség szeretetére tanít minket. 
Arra, hogy a szívünkben soha ne legyen 
helye a rosszakaratnak senki iránt. 

Mindenkinek egész életünkben a javán 
munkálkodjunk, még annak is, aki 
nekünk árt, mondta Székely János. Az 
ellenség szeretete, a megbocsátás nem 
gyengeség, hanem titokzatos erő, amely 
újjá tudná teremteni a világot. Ez a titok, 
a szeretet forrása árad a templomainkból, 
hangsúlyozta Székely János.

Dr. Székely János megyéspüspök szent-
beszéde visszanézhető egyházmegyénk 
honlapján.  

Újra régi szépségében látható a szent-
gotthárdi Nagyboldogasszony-templom. 
20 éves külső-belső felújítási munka 
zárult le. Március 16-án szentelte fel az 
épületet Székely János megyéspüspök. A 
jeles ünnepre azon a napon került sor, 
amelyen 1779-ben Szily János felszentel-
te a ciszter rend által építtetett barokk 
templomot.

A 2000-es évek elején kezdődött a temp-
lom felújításának tervezése, ismertette 
a részleteket Bodorkós Imre plébános. A 
külső felújítás után következett a belső 
restaurálás, amely mintegy 10 évet vett 
igénybe. Bodorkós Imre megköszönte plé-

bános elődeinek a felújítás érdekében tett 
erőfeszítéseiket, a hívek áldozatvállalását, 
valamint azt a kormányzati segítséget, 
amely nélkül ezt a munkát nem lehetett 
volna elvégezni.
Ez a templom kifejezi Magyarország, 
Ausztria, Szlovénia közös múltját, 
valamint az egyházmegye és a szer-
zetesrendek közös küldetését, mondta 
szentbeszédében Pápai Lajos, nyugalma-
zott győri megyéspüspök. Kiemelte: ma 
sokan szeretnék kitörölni a közösségeink 
életéből mindazt, ami a szentre, a szakra-
litásra utal. De ez elvezet az Isten halá-
lához, az Isten elfelejtéséhez. Egy szent 
jel életünkben a templom, amely Istenre, 

Jézusra, az Egyházra is utal. Ahhoz kell 
igazi bátorság, hogy ne várjunk szentek-
ből álló világot, ahol minden tökéletes 
lesz ahhoz, hogy mi is tegyünk valamit az 
Egyház megújulásáért.  Sokan mondják 
ma is: nem lehet átadni a hitet, a fiatalok 
hiányoznak az Egyházból. De miért tenne 
fel pl. egy fiatal kérdéseket akár hitről, 
akár az Egyházról, ha soha nem találkoz-
na olyannal, aki életével tesz tanúságot 
előtte Krisztusról. De mindjárt megvál-
tozna, ha ilyenekkel találkozna, mondta 
Pápai Lajos.

Dr. Pápai Lajos szentbeszédét visszanézhe-
tik egyházmegyénk honlapján. 

Régi szépségében a szentgotthárdi Nagyboldogasszony-templom
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2022.04.03. – Nagyböjt 5. vasárNap

Fil 3, 8-14.
Testvéreim!
Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez 
mérten mindent hátránynak tartok. Érte 
mindent elvetettem, sőt szemétnek tekin-
tek, csakhogy Krisztust elnyerhessem és 
hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény 
útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisz-
tusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit 
által tett igazzá, hogy megismerjem őt és 
feltámadásának erejét, de a szenvedésben 
is vállaljam vele a közösséget. Így hasonló 
akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal 
eljussak a halálból a feltámadásra is.
Nem mintha már elértem volna, vagy 
már a célban lennék, de futok utána, hogy 
magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is 
megragadott engem.
Testvéreim, nem gondolom, hogy máris 
magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy 
elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilen-
dülök annak, ami előttem van. Futok a 
kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, 
amelyre Isten meghívott Krisztusban.
 
Mindig előre

Pál apostol mély hite és elszántsága 
mindnyájunk számára példa. 
Felejti, ami mögötte van. Tudja ki volt 
régen: egy hitbuzgó zsidó, aki Krisztus 
ellensége volt, és üldözte egyházát. A 
múltja nem bénítja meg, hanem alázatra 
tanítja: Isten irgalmas volt hozzá. Nekünk 
is hasonlóan kell tennünk: mindazt, ami 
mögöttünk van, és amire nem vagyunk 
büszkék, Isten irgalmára kell bíznunk. A 
múltunkon változtatni nem tudunk, de a 
jövőnk még a mi kezünkben van. 
Fut a kitűzött cél felé az égi hivatás 
jutalmáért. Ebben a mozgásban hatalmas 
lendület, lelkesedés és tűz van Isten orszá-
gáért. Sokszor mi mennyire hiányában 
vagyunk ennek! Pál mindent elvet, ami 
nem segíti őt az üdvösség felé; döntései 
határozott igenek és nemek; nem tétová-
zik, hanem cselekszik, fáradozik, szolgál; 
számára az első helyen Jézus Krisztus 
van. A Mester az, aki kegyelmével szünte-
lenül erőt önt tanítványába, hogy aztán 
végül célba érjen. És célba ért…

2022.04.10. – virágvasárNap

iz 50, 4-7.
Izajás így jövendölt a Megváltóról:
Ezt mondja az Úr Szolgája:
„Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy 
az igével támasza lehessek a megfárad-
taknak. Reggelenként ő teszi figyelmes-
sé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a 
tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg 
fülemet. S én nem álltam ellen és nem hát-
ráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, 
akik vertek, arcomat meg azoknak, akik 
tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok 
elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, 
az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. 
Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, 
s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.”

istenből forrásozó szeretetből odaa-
dott élet

Az Úr szenvedésének vasárnapja van. 
Izajás próféta Isten szenvedő Szolgájáról 
jövendöl. Mit tesz a Szolga? Hallgat az 
Atyára és vállalja a megaláztatást.
Krisztus engedelmes volt egészen a 
kereszthalálig. Azért jött közénk, hogy 
megtegye az Atya akaratát. Az Atya 
pedig, ahogy Jézus egyszer mondta, azt 
akarja, hogy minden ember üdvözüljön. 
Jézus földi élete során sokszor elvonult 
egy magányos helyre, hogy hallgassa az 
Atyát.
Mi sokszor az Istenre való odahallgatás, 
odafigyelés előtt cselekszünk, beszélünk. 
Jézus példája arra tanít, hogy mindig az 
Isten csendjéből és jelenlétéből kell indul-
nunk. Előbb lenni, aztán tenni.
A Megváltó minden kínt és fájdalmat 
elvisel értünk. Az Isten Fia, mint egy 
gonosztevő, kereszten fejezi be földi 
életét. Mindent odaad, semmit sem tart 
meg magának. Minket pedig hányszor 
visszatart a kényelmünk, az önzésünk, 
a magunk biztonsága, az előítéleteink, 
amikor másokat kellene szeretnünk. Ha 
igazán akarunk szeretni, vállalnunk kell 
Krisztussal a legnagyobb áldozatokat is!

2022.04.17. – HúsvétvasárNap

jN 20, 1-9.
A hét első napján, kora reggel, amikor még 
sötét volt, Mária Magdolna kiment a sír-
hoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdí-
tották a sírtól. Erre elfutott Simon Péter-
hez és a másik tanítványhoz, akit Jézus 
szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az 
Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!”
Péter és a másik tanítvány elindult, és a 
sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a 
másik tanítvány gyorsabban futott, mint 
Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, 
és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem 
ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő 
is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, 
amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt 
együtt a leplekkel, hanem külön feküdt 
összehajtva egy helyen. Akkor bement a 
másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. 
Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még 
nem értették meg, hogy Jézusnak fel kel-
lett támadnia a halálból.

Üres sír

Üres a sír! Ez az üres sír megváltoztat-
ta az egész világ történelmét és az én 
személyes életemet is! Krisztus feltámadt: 
minden ember számára, az én számomra 
is nyitva a mennyország kapuja. 
Mária Magdolna kora hajnalban - akkor, 
amikor még sötét volt – szemtanúja az 
üres sírnak. Életünk sötétségeiben, bűne-
ink terhe alatt, a reménytelen és vesztes 
helyzetekben nekünk sem kell más, mint 
hogy lássuk Krisztus üres sírját. Minden 
emberi éjszakára rátör a feltámadás 
hajnala. 
Miért rohan Péter és János a sírhoz? 
Mert elvesztették azt, akit szerettek. Meg 
akarnak erősödni a hitben, hogy a Mester, 
ahogy megígérte nekik, valóban feltá-
madt és él. Amikor azoknak a sírjánál 
állunk, akiket szerettünk, szomorúságunk 
és fájdalmunk mindig legyen reménnyel 
teljes: mi, akik a keresztségben Krisztus-
sal újjászülettünk az örök életre, nem 
halunk meg többé soha!

Vasárnapi gondolatok 2022.04.24 – Húsvét 2. vasárNap

jel 1,9-11a.12-13.17-19.
Én, János, testvéretek Krisztus Jézusunk és 
az ő országának türelmes várásában, és 
társatok az üldöztetésben, a Patmosz nevű 
szigeten voltam, az Isten szava miatt, meg 
azért, hogy Jézus mellett tanúságot tegyek.
Az Úr napján elragadtatásba estem. 
Hátam mögül, mint valami harsona, 
megszólalt egy hang: „Amit látsz, írd le egy 
könyvbe, és küldd el a hét egyháznak. Erre 
megfordultam, hogy megnézzem, ki szól 
hozzám. Amint megfordultam, hét arany 
gyertyatartót láttam, a gyertyatartók közt 
pedig valakit, aki az Emberfiához hason-
lított. Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv 
övezte mellét.
Amikor megpillantottam, mint egy halott, 
a lába elé rogytam, de megérintett jobb-
jával, és megszólított: „Ne félj! Én vagyok 
az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, 

s lám, mégis élek, örökké. Nálam van a 
halálnak és az alvilágnak a kulcsa.
Írd le hát, amit láttál, a jelent és ami ezu-
tán történik.”

befogadni és továbbadni

Az öreg János apostol Patmosz szigetén 
Isten akaratából ír Kis-Ázsia egyházai-
nak. Fáradozásának egyik oka, ahogy írja 
is, hogy hűséges tanúja legyen Jézusnak. 
János, a szeretett tanítvány, aki külön-
leges módon megtapasztalta a Mester 
jóságát életében, most erről a Szeretetről 
akar tanúságot tenni.
Isteni Irgalmasság vasárnapja van. Isten 
végtelen türelmét és jóságát ünnepeljük, 
amely végigkíséri minden ember életét. 
János apostolhoz hasonlóan mi is oly sok-
szor megtapasztaltuk már életünkben Jé-
zus szeretetét. Soha nem fordult el tőlünk, 

még akkor sem, amikor hűtlenek voltunk 
hozzá. Ő mindig hűséges és szeretete nem 
szűnik meg soha!
Nekünk is az a feladatunk, hogy azt az 
irgalmat, amit tőle kaptunk adjuk tovább 
testvéreinknek. Mi az, ami gyógyítja a 
beteg és önző világot? Nem más, mint az 
irgalom. Az irgalomnak sok színe van, 
amivel nekünk kell színesebbé, élőbbé 
tennünk azt a helyet, ahol élünk. Mivel 
is? Türelemmel, jósággal, együttérzéssel, 
nagylelkűséggel és önzetlenséggel. 

Óra Krisztián atya

Régi vágyunk Szombathelyen, hogy pünkösd alkalmából szervezzünk egy olyan fesztivált, ahol fiatalosan ünne-
pelhetjük és kérhetjük a Szentlélek kiáradását.

Nagy örömmel mondhatom, hogy 2022-ben megvalósulhat ez a rendezvény Lélek fesztivál néven, melyet hagyo-
mányteremtő céllal szervezünk és óriási lehetőségként éljük meg Szombathelyen.

A rendezvény helyszíne a Brenner János Általános Iskola, ahová 1100 főt engedhetünk be. Az előzetes regisztrá-
ció a honlapon már elindult, az egész országból várjuk az érdeklődőket.

Honlap: lelekfesztival.martinus.hu
Facebook: https://www.facebook.com/lelekfesztival
Időpont: június 3-5. (péntek estétől - vasárnap ebédig)

Előzetes regisztráció itt:
https://docs.google.com/forms/d/1Jdza3mq4ziWs05c5Tgq1F_M4fjdsxvcvnLxtUHxsPE8/
viewform?edit_requested=true

18 év alatt a részvétel ingyenes,  a szállás a rendezvény helyszínén szintén ingyenes (polifoam és hálózsák szüksé-
ges), étkezési lehetőségek feltüntetve a honlapon.
Nagyobb csoportokat is tudunk fogadni.

Mindenkit szeretettel várunk!

LÉLEK FESZTIVÁL SZOMBATHELYEN - 2022. JÚNIUS 3-5. 
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Kezdjük azzal az interjút, hogy miért 
vált szükségessé a fejlesztés a jánosházi 
iskolában?
A jánosházi Szent Imre Általános Iskola 
1993. július 1-jén nyitotta meg kapuját 
a Szombathelyi Egyházmegyében. A ko-
rábban itt működő egyházi iskolát 1950. 
szeptember 4-én államosították, 43 évig 
az állami iskola alsó tagozata működött 
az épületekben. A működés technikai 
feltételeit tekintve 8 osztályterem állt 
rendelkezésre, szaktantermek, szertárak, 
nem voltak, kopottas bútorzat volt az 
„örökség”. Gondot jelentett a könyvtár és 
a tornaterem hiánya.
A fenntartó Egyházközség, majd a Szom-
bathelyi Egyházmegye óriási erőfeszíté-
seket tett, hogy a nevelés-oktatás méltó 
feltételeit megteremtse. Ennek eredmé-
nyeként készült el a tornaterem (1998), 
a szabadtéri sportpályák (2011), megva-
lósult a két régi épületünk energetikai 
felújítása (2014). A tornaterem épületé-
ben már helyet kapott egy könyvtárszoba, 
de mérete alapján egy osztály befogadá-
sára szűkösnek bizonyult. Itt működött 
szaktanterem jelleggel az informatika 
terem. A testnevelés órák megtartására 
rendelkezésünkre áll egy 12 x 24 méteres 
tornaterem, jó idő esetén egy többfunk-
ciós (kosár, kézi, futball) aszfaltburko-
latú pálya. A mindennapos testnevelés 
feltételeinek csak részben felelt meg az 
intézmény felszereltsége. Az iskolában 
évről évre növekszik a sajátos nevelési 
igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási, 
magatartási zavarral (BTMN) küzdő di-
ákok száma, eredményes fejlesztésükhöz 
szükséges feltétel egy korszerűen felsze-
relt fejlesztő terem.

Az infrastrukturális problémák miatt a 
nevelési-oktatási feladatokat nem tudtuk 
megfelelő szinten megoldani. Vitat-
hatatlan tény, hogy ma már korszerű, 
szaktudományos oktatás elképzelhetetlen 
szaktantermek nélkül. Fontos szempont 
volt, hogy az intézmény megfeleljen az 
MSZE szabványban és a Kötelező he-
lyiség-, eszköz- és felszerelésjegyzékben 
foglaltaknak. 

A beruházás keretében milyen fejlesz-
tést hajtottak végre?
2021. január-február hónapban egy régi 
épület bontásával indult a munka, majd 
az Egyházmegye pályázati irodájának, 
Építési Irodájának és a kivitelező Dreisz-
ker Kft. összehangolt együttműködésének 
köszönhetően egy év alatt elkészült az új 
épület. 
Helyet kaptak benne a szaktantermek a 
szükséges szertárakkal: ének-dráma és 
rajz, számítástechnika, természettudomá-
nyi, idegen nyelv labor, könyvtár könyv-
raktárral, fejlesztő terem sajátos nevelési 
igényű, beilleszkedési, tanulási, maga-
tartási zavarral küzdő tanulók részére, 
többfunkciós terem csoportszoba jelleggel 
is, gyógytestnevelés terem öltözőkkel, ami 
hatékonyan szolgálja a mindennapos 
testnevelés megvalósítását is. Az új épület 
hasznos alapterülete a tetőtérben kiala-
kított gépészeti helyiséggel és raktárral 
együtt 1.013,81 m2. 
Folyamatban van az oktatáshoz szüksé-
ges eszközök, bútorok beszerzése, ennek 
részeként egy jelentős informatikai 
fejlesztés valósul meg. Bízunk abban, 
hogy az intézmény belső udvarán egy ún. 
Junior Tornaparkot is sikerül kiépítenünk.

Az új építés szükségessé tette új parkoló-
helyek kialakítását. Megvalósult az ener-
getikai korszerűsítés a megújuló energia 
hasznosításával. Az új létesítmény 
megfelel a teljes körű akadálymentesítés 
feltételeinek, így a különböző fogyatékkal 
élő esélyegyenlőségi csoportok számára 
biztosítja a közoktatás tekintetében a köz-
szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű 
hozzáférést. 

A fejlesztés hogyan segíti a hatéko-
nyabb oktató, nevelő munkát?
A projekt keretében elérendő legfontosabb 
cél az intézmény alacsony infrastrukturá-
lis szintjének emelése volt, az oktatás és a 
képzés minőségének és hatékonyságának 
javítása, a méltányosság, a társadalmi 
kohézió és az aktív polgári szerepvállalás 
előmozdítása. 
A nevelés - oktatás nélkülözhetetlen 
szereplője a pedagógus, ezt a Covid-jár-
vány is igazolta. Ám a XXI. században 
magasabbak az elvárások, fontos, hogy 
a gyermekek használható tudást kap-
janak, ismereteiket képesek legyenek a 
gyakorlatban is alkalmazni. Olyan magas 
színvonalon szeretnénk tanítani, hogy az 
általános iskola elvégzését követően tanu-
lóink minél felkészültebben léphessenek a 
középiskolába.
Az elkészült szaktantermekben erősödik 
a tanulói motiváció, lehetőség nyílik a 
korszerű oktatási formák alkalmazásá-
ra, az élményalapú tanulásra: a diákok 
megtanulnak együttműködni, csapatban 
(csoportban) dolgozni. Ez növeli elkötele-
zettségüket, önbizalmukat, a team munka 
során megélik, hogy az egyéni tudásnál 
magasabb a közösség tudása, a közösségi 
célok az egyéni célok fölé emelkednek. 

Átadták a jánosházi Szent Imre Általános Iskola új épületszárnyát. Jelentős mérföldkőhöz érkezett az intézmény 
ezzel a fejlesztéssel: korszerű szaktantermek, modern eszközök állnak a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére 
a hatékonyabb tanítás-tanulás érdekében. Milyen változást jelent a beruházás az iskola hétköznapjaiban? Hogyan 
segítik a korszerű tantermek az oktatást? Erről kérdeztük Molnár Teréziát, az iskola igazgatóját. 

Munkavállalóként szükségük lesz majd 
erre a tapasztalatra, s egy jól kialakított 
szaktanterem, a sportolási tevékenység 
közösségi és csapatélménye mindezt haté-
konyan tudja segíteni.
A speciális ellátást igénylő diákjaink prob-
lémáinak kezelését eredményesebbé teszi 
majd a megfelelő eszközökkel felszerelt 
fejlesztő terem és gyógytestnevelés terem. 
Kimutatott tény, hogy a mozgáskoordiná-
ció javítása segíti a személyiség egészének 
fejlődését. Gyógypedagógus végzettségű 
nevelőtársunk elvégezte a „Mozgásterápia 
a tanulási nehézségek megelőzésére és 
oldására” c. tanfolyamot, ezzel jogosulttá 
vált a módszer használatára. 
A Junior Tornapark eredményesen szol-
gálja azoknak a tanulóknak a fejlődé-
sét, akik a különböző délutáni (egyéb) 
foglalkozásokat igénybe veszik (napközi, 
tanulószoba). Azt tapasztaljuk, hogy 
egyre több a rossz testtartású vagy akár 
gerincferdüléssel küzdő tanuló. Számuk-
ra sokszor javasolnak gyógyúszást, ezt 
azonban sok szülő nem tudja igénybe 
venni, mert városunkban nincsen uszoda.  
A gyógytestnevelés terem és a Junior Tor-
napark eszközei kiválóan hozzájárulnak 
az állóképesség, a mozgáskoordináció, a 
dinamikus láberő, a térérzékelés és erő, 
az általános fizikum és egyensúlyérzék 
fejlesztéséhez. Diákjaink 8 évet töltenek 
iskolánkban, felelősek vagyunk egészsé-
ges fejlődésükért.

A fejlesztéssel vonzóbbá válhat az intéz-
mény a szülők és a gyermekek körében 
itt a térségben. Számítanak nagyobb je-
lentkezésekre, illetve az iskolai tanulói 
létszám bővítésére?
Jelenleg Jánosházáról és 13 környező tele-
pülésről fogadunk diákokat, tanulóink 48 
%-a bejáró. Az iskolaválasztásnál a szülők 
különböző szempontokat mérlegelnek. Az 
egyik mindenképpen az, hogy milyen az 
iskola környezete, állaga és milyen felsze-
reltséggel rendelkezik. 

Fontos tényező számukra az IKT eszkö-
zökkel való ellátottság, a szaktantermek 
megléte és felszereltsége, a mindennapos 
testnevelés, az egészséges életmódra 
nevelés és a szabadidő hasznos eltöltési 
lehetőségeinek biztosítása. A fejlesztés 
kiváló feltételeket teremtett nevelő-oktató 
munkánkhoz.
Egyházi iskola vagyunk, de mi is az ál-
lami tanterv szerint tanítunk. Tanulóink 
szabad iskolaválasztás alapján szerveződ-
nek azoknak a családoknak a gyermekei-
ből, akik nyitottak a keresztény értékrend 
iránt, hozzájárulnak, hogy gyermekük a 
keresztény erkölcs szerint nevelődjék. A 
felvételnél annyit kérünk, hogy a szülő 
és gyermeke elfogadják az intézmény vi-
lágnézeti elkötelezettségét és pedagógiai 
programját, amelynek  
kulcsszavai: hit, szeretet, tudomány, 
erkölcs, nemzettudat. Iskolánk címere is 
jelképezi nyitottságunkat hívők és nem 
hívők felé, nyitottságunkat a megúju-
lásra. Utal a hagyományok őrzésének 
fontosságára, a tudás befogadására. 
Iskolánkat családias légkör jellemzi. Szo-
ros és élő kapcsolatra törekszünk a szülői 
házzal, azt valljuk, hogy csak a családdal 
együttműködve tudunk igazán hatéko-
nyak lenni. Hitet adni nem tudunk, hiszen 
az Isten ajándéka. Arra törekszünk, hogy 
biztosítsuk az egyetemes és vallási mű-
veltség egyensúlyát, és olyan ismereteket, 
tapasztalatokat és élményeket adjunk, 
amelyek elősegítik, hogy növendékeink 
(és szüleik) megkapják a hit ajándékát. 
A nevelőtestületet a szakmai munkában 
igényes, vallásukat gyakorló, elkötelezett 
pedagógusok alkotják, akik diákjaik Isten-
től kapott talentumainak felfedezésén és 
kibontakoztatásán fáradoznak. Legna-
gyobb értékünk az, hogy nem csupán az 
emberi erőfeszítésünkre hagyatkozunk, 
hanem Isten segítségére és kegyelmére, s 
vele együttműködve szeretnénk eredmé-
nyeket elérni. 
Az egyházi iskola, amióta csak létezik, 

mindig szem előtt tartotta az igaznak, a 
jónak, a szépnek és a szentnek a megis-
merését és az életben történő megvalósí-
tását. Ez ma is feladatunk, s minél jobban 
sikerül eredményt elérni, annál nagyobb 
áldást jelent ez a gyermekek, a családok 
és a társadalom számára.
Örömmel és szeretettel fogadjuk János-
házáról és a környező településekről 
azokat a családokat, akik szeretnék, hogy 
egy korszerűen felszerelt, növendékei-
vel személyesen törődő alma materben 
növekedjenek gyermekeik emberségben, 
tudásban, bölcsességben és szeretetben. 
Szervezünk nyílt napot, ahol az érdek-
lődők megtekinthetik a létesítményt, 
de szívesen állunk a szülők és tanulók 
rendelkezésére bármikor, előzetes időpont 
egyeztetés után.

 Ön miben látja a beruházás jelentősé-
gét az intézmény életében?
Ha az elkészült új létesítmény fizikai 
valóságát nézem, akkor iskolánk történe-
tében a 3. mérföldkőhöz érkeztünk. Első 
volt a tornaterem elkészülte, a második 
régi épületeink energetikai felújítása. A 
beruházás üzenete azonban számomra 
nem csak ez, nem elsősorban ez.
Ami itt az elmúlt egy esztendőben történt, 
ahogy szemünk láttára emelkedett az 
épület, majd épült-szépült kívülről és 
belülről, az maga volt a csoda. Közel 30 
évet vártunk rá, imádkoztunk érte. Az 
imádság és a munka csodálatos szövet-
ségesek. Lendületbe hozzák a terveket. 
Érintésközelből tapasztaltuk, hogy ha 
Istentől alázattal kérünk valamit, akkor 
megadja nekünk, persze nem azonnal. 
Azt is mondhatom, hogy bár az épület 
még nincs teljesen kész, nekünk már ott-
honunk, hiszen három évtizede a szívünk-
ben hordozzuk. Átéltük és megéltük, amit 
Suenens bíboros oly találóan fogalmazott 
meg: „… hiszem: Isten új arcot ölt minden 
reggel, és most teremti a világot, nem 
valahol az elfelejtett múlt ködében.”

Úton a 21. századba - Bővítették a jánosházi Szent Imre Általános Iskolát
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