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Európa ifjú arca 

 
27 évvel ezelőtt, 1995. szeptember 9-én 
így szólt Szent II. János Pál pápa Lorettóban 
fiatalok tízezreihez: „Ti vagytok Európa 
ifjú arca. A földrész, csakúgy, mint az 
egész világ jövője a tietek…”. Pár nappal 
ezelőtt a mai kor ifjú arcai újra megjelentek 
az iskolapadokban, hogy a jövőjüket ala-
kítsák.  
Ebben a helyzetben kapnak személyemben 

új hittanárt a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 7. 
osztályos fiataljai. Kóródi Tibornak hívnak, a Mátraaljai Gyön-
gyösön születtem és feleségemmel, valamint három gyerme- 
kemmel költöztem a nyáron Egerből Szombathelyre. Ábra-
hámhoz tudnám hasonlítani a helyzetünket, aki elhívást kapott 
szülőföldjéről, és mi is különböző okok miatt itt találtunk új 
hazára. Saját meglepetésemre egyből több ismerősre is rátaláltam 
a ferences rendházban, hiszen Ferenc és János atya is középiskolai 
latin tanáraim voltak Esztergomban, de további kötődés volt a 
rendhez, hogy a gyöngyösi ferences templomban köthettünk 
házasságot feleségemmel, 18 évvel ezelőtt.  

A szentatya így folytatta szavait: „világ jövője a tietek, ha 
tudjátok majd követni az utat, amelyet Krisztus jelöl ki szá-
motokra.” Ezt az utat pedig tőlünk, az előző generációtól is-
merhetik meg. Elsősorban szüleiktől, hiszen mi kaptuk őket 
ajándékként. Csak őket követik nevelőik, lelki vezetőik, 
tanáraik, lelkipásztoraik és a közösségek tagjai. Kérjük a tanév 
elején a Szentlelket, hogy felelős felnőttként jól mutassuk 
meg nekik az utat, hogy a végcélt is meg tudják találni.  

       (Kóródi Tibor)  

 
„Egyszerre lenni misszionárius és tanítvány” (Ferenc pápa) 
 
Jézus mindannyiunkat arra kér: ne csak tanítványok, tanúságtevők 
legyünk! Olyan misszionárius tanítványok, akik készek felelni 
az Atya hívására, a leghétköznapibb dolgokban is együtt élni 
vele. Küldetésünk alapját elsősorban az emberek közti talál-
kozások alkossák.  
„Ha Krisztus mozgat téged, ha engeded, hogy Krisztus mutassa 
neked az utat, azt mások is észre fogják venni.” 
Ebben a gondolatkörben indítjuk el a 2022-es őszi FESTÉK 
évadot. A decemberig tartó előadássorozatban havonta szervezünk 
előadást az alábbi témakörökben: 
 
1. Kereszt és áldozat 
 
2. Hit-vallás 
 
3. Missziós tanítvány 
 
4. Találkozás 
 
Megtapasztalni, ahogy az Úr kinyitja azt a bizonyos ajtót, és 
figyelni, ahogy megmutat ezt meg azt, mely által még inkább 
beleláthatunk életének gazdagságába, felemelő érzés. Hagyni, 
hogy a világról alkotott képünk formálódjon, ezáltal teljesebben 
jelen lehessünk egy olyan életben, ami a maga kuszaságával 
néha értelmezhetetlenné válik, és mindenben meglátni, ahogy 
az Úr egy kis világosságot ad:  

MINDANNYIUNK KÜLDETÉSE!  
Előadások: 
 
2022. szeptember 16. (18 óra) – Zsuffa Tünde 
 
2022. október 14. (18 óra) – Loyd SVD 
 
2022. november 11. (18 óra) – Szikora Róbert 
 
2022. december 9. (18 óra) – Bősze Ádám 
 

(Ádám Kata,  Oláh Csanád, P. Tokár János) 

  Pllébáánniiai                          Híírlleevvél
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Fogadalmat tettünk, hogy kántorok leszünk... 

 
Kedvesek,  
köszöntelek Benneteket,  
Edina vagyok.  
Szeptember 1-től látom el a kántori 
szolgálatot. Tatabányáról jöttem, fér-
jemmel és ötödikes kislányommal.  He-
tedikes voltam, amikor egy barátnőmmel 
fogadalmat tettünk a zsámbéki temp-
lomban, kezünket az orgona manuáljára 
téve, hogy kántorok leszünk. Idővel, 
így is lett. Gimnazista korom óta rend-
szeresen orgonáltam vásár-és ünnep-

napokon különböző templomokban: először Zsámbékon, majd 
Tatabányán, Mányon, Budán, a Lazarista kápolnában, Tatán, a 
Szent Imre templomban és alkalmanként sok más helyen is, 
ahol helyettesre volt szükség a szentmiséken. Győrben, a 
Brenner János Hittudományi Főiskolán végeztem el a kántor 
szakot két éve. Fontosnak érzem és törekszem arra, hogy or-
gonajátékom és az énekem bevonzza a híveket a liturgia ének-
lésébe és ezáltal (is) közelebb vigye őket Istenhez.         

  (Németh Gyuláné)                                       
 

 
 
Népszámlálás 2022                   
 

Magyar Ateista Társaság 
kampányt indít annak ér-
dekében, hogy az őszi 
népszámláláson minél 
többen deklarálják ma-
gukat vallástalannak vagy 
ateistának.  Az Európai 

Unió átlagában 51 százalék az Istenben hívők és 20 százalék 
az ateisták aránya, a többiek vagy hisznek valamilyen szellemi 
erőben, vagy megtagadták a választ. A felmérés egyértelműen 
cáfolja azt az állítást, hogy a harminc-negyven esztendei, 
kommunistának nevezett rendszer különösebb hatással lett 
volna az emberek legbelső hitbeli elköteleződésére. A 26 uniós 
tagállamon belül, a kis Málta mellett, Románia a leghívőbb 
ország, lakóinak 92 százaléka hisz Istenben, és csak egy 
százaléka ateista. A legkevésbé hívő ország Csehország, 16 
százalék Istenben hívővel és 37 százalék deklarált ateistával. 
A szlovákok sokkal vallásosabbak a cseheknél (65-13 az 
arány).  Magyarországon 45 százalék vallotta azt, hogy hisz 
Istenben, és 20 százalék vállaltan ateista.  Az Ateista Társaság 
is idézi a 2011-es népszámlálásnak azt az adatát, mely szerint 
a magyarok 54,19 százaléka vallja kereszténynek magát. A 
kettő nem mond ellent egymásnak, hiszen vannak kulturális 
keresztények, akik a vallási tételekben nem hisznek, de a ke-
resztény kultúrkörhöz tartozónak érzik magukat. Az Istenben 
hívők aránya egyébként Magyarországon, Ausztriában és Né-
metországban lényegében ugyanannyi (45-44-44), ami arra 
utal, hogy legalábbis ebben a kérdésben hasonlók a hagyomá-
nyaink. 
A népszámlálás alkalmat ad arra, hogy ne csak rutinból, 
félvállról vagy megfelelési kényszerből valljuk meg a világ-
nézetünket. Egy rosszkedvű kor mókuskerekében taposva is 
szánjunk időt arra, hogy a világ mégiscsak legfontosabb 
kérdésein, életünk eredetén és értelmén is elgondolkodjunk.  
Ez lenne a legszerencsésebb, önmagunkat gazdagító pillanat.  
(részletek Hegyi Gyula, az MSZP alelnöke, volt európai parla-
menti képviselő – Nem félünk az ateistáktól c. írásából, 2022. 
aug. 29.) 
A Központi Statisztikai Hivatal 2022. október 1-november 20. 
között népszámlását tart. A MKPK buzdítja a híveket, hogy a 
vallási hovatartozás megvallásán túl számlálóbiztosként is ve-
gyenek részt a népszámlálás lebonyolításában. Ehhez a területileg 
illetékes jegyzőnél lehet jelentkezni.   
  

Hirdetések 
 
Szeptember 14-én szerdán, Szent Kereszt felmagasztalása 
ünnepén a ferences testvérek Gencsapáti-Szentkútra zarán-
dokolnak. A helyszínen 14.30 órakor csatlakozhatunk hoz-
zájuk. Részletekről az irodán lehet érdeklődni.  
 
Ferences esték első előadása Kereszt és áldozat címmel 
szeptember 16-án 18 órakor kezdődik. Előadó: Zsuffa Tün-
de az eucharisztikus kongresszus sajtóreferense, író. 
 
Szeptember 17-én, szombaton du. fél 5 órai kezdettel Dr. 
Márfi Gyula nyug. veszprémi érsek megáldja templomunk 
Szent Márton utcai felújított keresztjét, majd ünnepi szent-
misét mutat be. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.  
 
Szent Rafael közbenjárását kérve járművek (autó, bicik-
li, motor roller) megáldására hívjuk a testvéreket szeptem-
ber 25-én, a 10 órai szentmise után.  


