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Aki megvall engem az embereke előtt … 
 

Bárminek a képviselete felelős hozzáállást kíván, és nagyfokú áldozat vállalásra van 
szükség. Enélkül csak önmagunkat keressük, és nem a szolgálat szelleme vezet bennünket. 

 

Ha ez így van a köznapi életben, mennyivel inkább áll ez az Istennel való kapcsolatunkra. 
- A próféta tanúságtétele ilyen tapasztalatból fakad, amit az első olvasmányban Jere-

miás prófétától olvastunk. Jeremiás az önálló Judeai királyság utolsó prófétája. Szinte az 
egyetlen próféta, aki ennyire személyes vallomást tesz, hogy mit jelent számára a próféta 
hivatása. Megjövendölte Jeruzsálem pusztulását – és ezért árulónak tekintették. ,,Rettegés 
mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!'' Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra 
lestek” 

Az ö bizalmának az Úr ígérete az alapja: „Az Úr, mint hős harcos, mellettem áll.” 
 

- Az evangéliumban az Úr Jézus missziós beszédét hallottuk, amint felkészíti az 
apostolokat, arra a feladatra, amelyre őket kiválasztotta. „Ha valaki megvall engem az 
emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki meg-
tagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.” 

Az apostolok pedig, egy kivétellel hősiesen teljesítették a kapott küldetést. 
 

- Az első keresztények hitvallása, vértanúsága 
Ilyen lelkület vezette az első keresztény hitvallókat, vértanúkat. A II. században ne-

vetséges vádakkal illették a római keresztényeket (pl. emberáldozatot mutatnak be, sze-
mükkel megátkozzák az embereket), s emiatt üldözték és kivégezték őket. Néha elég lett 
volna egy csipetnyi tömjén a császár áldozati oltárára és felmentették volna őket, de nem 
tették – inkább a vértanúságot vállalták. 

 

- A mi kötelességünk – a mi környezetünk, a mai világ  missziónálásra szorul 
II. Vatikáni zsinat így fogalmaz a Lumen gentium dogmatikai konstitúcióban „Min-

denkinek készen kell lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és kövesse őt 
a keresztúton, vállalva az üldöztetést, melynek soha sincsen híjával az Egyház.” (LG 42). 

Ma is vannak országok a világon, ahol véres keresztényüldözés van. 
Nekünk másféle kihívásokkal kell szembe néznünk. 
A mi életkörülményeink sem kedveznek a keresztény életnek. Sokkminden befolyá-

sol, vagy egyenesen nevetségessé teszi a vallás értékeit. Olyan alapvető értékek mint a 
család, a szeretet, az áldozat nevetség tárgyává lett sokak szemében. Mintha nem a reális 
életben élnének sokak, hanem egy fantom világban. 

Nekünk is legyen bizalmunk, ami Jeremiásnak erőt adott, és ami a legnagyobb való-
ság: „az Úr, mint hős harcos, mellettem áll.”                                               teol.szeged 

 



ELSŐÁLDOZÁS ÉS ÚRNAPI KÖRMENET 
 
 
 

   
Szülők áldó imája – Elsőáldozók ígérettétele 

 

    
Elsőáldozás előtti pillanatok – Úrnapi körmenet 

 
 

                                                                                         
Eslőáldozók csoportképe és családi körben a plébánián 

Imádkozzunk továbbra is Értük és családjaikért! 



Isten stílusa a jászol és a kereszt 
Ferenc pápa június 18-án Székely Jánost, főegyházme-
gyénk segédpüspökét a Szombathelyi egyházmegye me-
gyéspüspökévé nevezte ki. Beiktatása július 8-án, szomba-
ton 10.30-kor lesz a szombathelyi székesegyházban.  
– Hogyan fogadta a kinevezés hírét? 
– Az emberi élet eseményei mögött a Teremtő Isten szándéka rej-
tőzik. Különös erővel éreztem ezt a kinevezés körüli napokban.  

Váratlanul több találkozás alkalmával is azzal fordultak hozzám, hogy valaki 
Szombathelyről vagy a környékéről kért imádságot, látogatást, keresztelőt. A kinevezés 
napján Hévízgyörkben, egy Szent Márton tiszteletére szentelt régi Árpád-kori templom-
ban tartottam imádságot. A szertartás alatt éppen szemben ültem Savaria szülöttének ké-
pével, már azzal a tudattal, hogy az ő egyházmegyéjébe rendelt engem a gondviselés. Az 
utóbbi időben többször is vezettem az egyházmegyében lelkigyakorlatot, triduumot. Ma-
gam is megtapasztaltam, hogy a Szombathelyi egyházmegyének sok nagyszerű papja 
van. Ez Magyarország egyik legvallásosabb vidéke, amit óriási értéknek tartok. 

Először is szeretnék személyesen találkozni az egyházmegye papságával. A püspök 
kötelessége, hogy legalább ötévente felkeresse a plébániákat, magam is nagyon készülök 
ezekre a találkozásokra. Érdekes, hogy a sok gratuláció és imádság mellett az egész egy-
házmegyéből rengeteg meghívást kaptam, aminek nagyon örültem. 

El-elgondolkodva azon, hogy milyen irányba kell haladnom, arra jutottam, hogy 
nekem is Krisztus, a Jó Pásztor felé kell lépnem, mert csak akkor tudok a nyájnak utat 
mutatni, ha az én életem is Krisztus-követő élet. Minden ilyen új küldetés radikális, Is-
tenre mutató életre hív. Örömmel vállalom ezt a szolgálatot, úgy érzem, nagyszerű fela-
dat az, amit most az Egyház rám bíz. 
 

– Az imént Szent Mártont említette. Önnek mindig is különösen fontos volt a szegé-
nyek, a kitaszítottak sorsa... 
– Minden püspöknek feladata, hogy foglalkozzon a szükséget szenvedőkkel, az elhagya-
tottakkal. Akkor hiteles a kereszténységünk, ha senki sincs kizárva belőle. Én gyerek-
korom óta nagyon erős hívásnak, küldetésnek érzem, hogy odafigyeljek a rászorulókra. 
 

– Nemrég különösen sokan voltak Esztergomban a Szombathelyi egyházmegye zarán-
doklatán, melynek résztvevői Mindszenty József bíboros emléke előtt tisztelegtek. Mi-
lyen kötődést érez ehhez az örökséghez? 
– Amikor fiatal voltam, nagyon óvatosan beszéltek Mindszenty Józsefről, de azt hamar 
beláttam, hogy rendkívül jelentős alakja a keresztény katolikus hitnek, valóban vér nélkü-
li vértanú, odaadott lelkű pásztor. Az első külföldi utam során beszereztem az emlékirata-
it. Mindszenty József Csehimindszenthez, Zalaegerszeghez és Szombathelyhez is kötő-
dik. De az egyházmegyének rajta kívül is nagyon sok lelki forrása van. Például Brenner 
János vértanú is. Rájuk építeni kell. Gyönyörűnek tartom, hogy Császár István szervezé-
sében olyan sokan eljöttek erre a zarándoklatra. 
 

– Eddigi szolgálatának fontos tényezője volt a lelkipásztorkodás... 
– A püspök és a pap életének gerince a szentmise, a tanítás, a gyóntatás és a szentségek 
kiszolgáltatása. Ezek a jövőben is az életem oszlopai lesznek. Szeretnék a székesegyház-
ban aktívan jelen lenni – gyóntatni, felnőtt katekézist tartani –, közvetlen módon kapcso-



latot teremteni az egyházmegye híveivel. Minden püspök egyik legfontosabb küldetése 
az egyházmegye lelki életének megújítása zarándokutak, találkozók révén és más eszkö-
zökkel. Nagy hívást érzek erre. Mint ahogyan arra is, hogy segítsem a családokat. Ugya-
nígy szeretném a paptestvéreket is megerősíteni a hivatásukban. Manapság különösen 
nagy feladat a hivatások ébresztése. Ezért is sokat szeretnék majd tenni.          (folytatjuk) 

 

     
  A SZENTÍRÁSBÓL MERÍTVE: 

Olvasmány: „Az Úr, mint hős harcos mellettem áll.” (Jer 20, 10-13) 
Szentlecke: „Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék  

még inkább kiárad sokakra.” (Róm 5, 12-15)  
Evangéliuim: „Ha valaki megvall engem az emberek előtt,  

én is megvallom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10, 26-33)  
Nehéz feladat előtt, bizonytalan kimenetelű ügyekben az ember könnyen meg-
retten. Jézus éppen ezért figyelmeztet, hogy nem kell félnünk. Az Isten mellet-
tünk áll. Ahol túlárad a bűn, ott túlárad a kegyelem. Bátran állhatunk az embe-
rek elé, vallhatom meg Isten iránti szeretetemet.  
 

A HÉT SZENTJEI:    
Hétfő: Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító 
Kedd: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY 
Szerda: Szent Iréneusz püspök és vértanú 
Csütörtök: SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK - 18 órakor mise 
Péntek: A római egyház első szent vértanúi  

 

     
Pénteken kivételesen nem reggel, hanem délután 5 órakor lesz mise! 

 

     
Következő vasárnap elsővasárnap 10-11.30ig SZENTSÉGIMÁDÁS 

 

     
KÖVETKEZŐ VASÁRNAP  

AZ EGYETEMES EGYHÁZ CÉLJAIRA GYŰJTJÜK 
AZ ÚGYNEVEZETT PÉTER FILLÉREKET. 

 

     
Köszönöm az Úrnapi körmenethez az oltárok készítését,  

és mindazoknak akik abban aktívan részt vettek;  
Mikola Krisztiánnak a hirdetőtáblák felrakását és a villanyszerelést.  

 
 

Kiadja a Magyarok Nagyasszonya Plébánia. Bp. VIII. Tel.: 313-58-72.  
Felelős szerk.: Vargha M. Péter plébános; Műszaki szerk.: Koller Annamária  

E-mail: tisztviselotelep.plebania@gmail.com; www.tisztviselotelep.plebania.hu 
 


