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A hit alapja a kinyilatkoztatás

Amikor magán kinyilatkoztatásról hallunk, érdemes rajta
mindig elgondolkodnunk, így
emlékezzünk Péter apostol szavaira:
„Így a prófétai jövendöléseket
még jobban hisszük. Jól teszitek,
ha figyeltek rájuk, mint sötétben
világító lámpásra, amíg a nappal
fel nem virrad, és a hajnalcsillag

fel nem ragyog a szívetekben.
Először is azt értsétek meg, hogy
az Írásnak egyetlenegy jövendölése sem származik önkényes értelmezésből. Hisz sohasem keletkezett jövendölés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek –
Isten megbízottaiként – a szent
emberek”. (2 Péter 1, 19-21)

Részlet”A papokhoz, Szűzanyánk
szeretett fiaihoz” című könyvből:
1983. február 11.
A lourdesi Szűz Mária emléknapja
Szeressétek egymást
„Gyertek körmenetekben' –
mondtam a kicsi és egyszerű leánynak, Bernadettnek, amikor
megjelentem neki Massabielle
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szegényes barlangjában.
Miért kívántam én ezt? Mert
azt szeretném, hogy minden gyermekem együtt járjon imádságban és szeretetben egyesülve.
Ma mindent megkísérel Ellenfelem, hogy benneteket bármily
lehetséges módon szétválasszon,
elkülönítsen, egymás ellen fellázítson. Ő, aki kezdettől fogva a
hazugság atyja és gyűlöletet vet,
egyre inkább megpróbálja testvéri egységeteket széttörni.
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Jöjjetek mindnyájan hozzám,
haladjatok időtök nehéz útján
úgy, hogy együtt imádkoztok,
együtt dicsőítitek Istent és egymást szeretitek.
Jöjjetek azért mindnyájan
hozzám, de nem egyenként és
különválva, hanem körmenetben. Erősítsétek azt, aki gyenge,
segítsétek tovább azt, aki megtorpant.
Jöjjetek hozzám, mert egyesülve szeretnélek mindnyája-

tokat Jézushoz vezetni, aki jelen
van az Oltáriszentségben. Jézus
azért van jelen a hálaadás szentségében, hogy segítsen titeket
egységetek kialakításában, hogy
példát adjon nektek, hogyan
szeressetek tökéletesen odaajándékozva magatokat testvéreiteknek.

Kovács Erzsébet - Ferences karitász csoportvezető

Összefogás a szeretet jegyében…

„A szeretet soha sem leereszkedő, a jótékonyság
pedig nem szánalom, hanem szeretet. A jótékonyság és a szeretet egy tőről fakad, hiszen a jótettel
egyben szeretetet is adsz. Ne csak pénzt adj tehát, hanem nyújtsd oda a kezed.” Teréz anya sza-

vait plébániánk karitász csoportjának küldetéseként is megfogalmazhatjuk.
Csoportunk olyan összetartó közösség, amit
bizonyít, hogy nem csak ünnepeken, hanem a
hétköznapban is együtt vagyunk, amikor szükség
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van rá, segítünk annak, aki megszólít minket.
Számunkra fontos, hogy a testvéreink minél szélesebb körben megismerjék, hogyan kapcsolódunk be abba a jószolgálati munkába, ami az
elmúlt évben ünnepelte megalakulásának 30.
évfordulóját.
Hálával gondolunk azokra, akik letették plébániánkon a karitász alapjait, az egykori ferences
plébános, Bánk atya lelkivezetésével. Köszönet
Dr. Horváth Évának, Méhes Ferencnének, Ulbert
Ferencnének és Joó Józsefnek. Azoknak, akik az
élelmiszer és ruhaadományok osztása, és a rendszeres találkozások mellett személyesen is segítettek a vörösiszap katasztrófa helyszínén.
2015 decemberében a plébániánkon ujjászerveződött karitász csoport, 20 önkéntes segítővel
látjuk el a szeretetszolgálatot. Sajnos tavaly 2
nagyon kedves karitász testvérünket a Jóisten
magához szólította. Munkánkban fontosnak tartjuk, hogy aktívan bekapcsolódjunk plébániánk
közösségének életébe: rendszeresen részt veszünk
a Szentségimádáson első pénteken, szolgálatot
vállaltunk a templom díszítésben, a takarításban,
és a Mindszenty kert gondozásában. A lelkigyakorlatokon való részvétel, a közös zarándoklat a
lelki épülésünket szolgálja.
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal is
kiváló kapcsolatot ápolunk. Az általuk szervezett
-szinte valamennyi- egyházi rendezvényen és
ünnepségen részt veszünk: így a nagyböjt előtti
egyházmegyei zarándoklatokon, az ahhoz kapcsolódó lelki napokon, a cigánypasztorációhoz
kapcsolódó programokon, a nardai gyermektábor
munkájában, főzőversenyen, vetélkedőkön.
Emlékezetesek a Püspökvári esték lélekemelő
programjai, az ünnepélyes püspöki szentmisék.
Bakon hálaadó szentmisén köszöntük meg, hogy
gyűjtést szerveztek a mi támogatott családjaink
számára. Gellénházán rendszeresen rész veszünk
a Szent Filoména engesztelésen.
Az igazi küldetésünk a plébániánkhoz tartozó
szegény, rászoruló családok felkutatása, segítése.
Sajnos az ismert sok, nehéz sorsú testvérünk mellett vannak, akik nem merik felfedni a szegénységüket, nélkülözésüket, nehéz szociális helyzetüket, mert szégyellik azt, de a Szűzanya mégis elvezet bennünket hozzájuk és segítő kezet tudunk
nyújtani.

Rózsafüzér imádság a Mindszenty Kertben

Lelkinap

Nardai gyermektábor megnyító

Sümegi zarándoklat

4. oldal
Kérjük a Testvéreket, hogy jelezzék, ha tudomásuk van nehéz sorsban élő családról,
hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot. Célirányosan próbálunk segíteni, mint ahogy ezt tettük
eddig is. Több olyan családnak nyújtunk rendszeres anyagi segítséget, akiknél súlyos beteget
ápolnak; akiknél a rezsi költséghez járulunk hozzá; akiknek tűzifát vásárolunk; van ahol a gázpalack csere költsége is nehézséget okoz, és mi
fizetjük. Gyakran érkezik megkeresés valamilyen
bútor, háztartási gép, vagy eszköz, kerékpár vonatkozásában, melyeket lehetőség szerint jó szívű
családok felajánlásából fogadjuk, és célirányosan
továbbítjuk a rászorulóknak. Segítséget tudtunk
nyújtani egy rossz állapotú ingatlan tető javításához is, és a beázás miatti bútorcseréhez.
Karitász csoportunk tagjai figyelemmel kísérik
az általuk patronált családok sorsát, ha szükséges,
segítenek az élethelyzetüket javító ügyintézésekben is.
2021-ben a járványhelyzet sok tekintetben
felülírta a lehetőségeinket, de meghatározta a
karitász 30 éves jubileumi évfordulójára való
készülődést is.
Mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött,
mely során éreztük a templomunk hívő közösségének, lelki vezetőnk - Grácián testvér- és a
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász támogató
segítségét. Plébániánk és az egyházmegye különböző helyein otthonosan mozogtunk minden
közösségi munka kapcsán. Pl. Kemenespálfán az
ottani karitász kertjében gyümölcsfákat ültettünk, Nardán a nyári gyermektábor megnyitójára
sok kisgyermekes családot vittünk magunkkal,
óriási élményt szerezve a gyermekeknek. Két
alkalommal visszamentünk, többszáz palacsintát
sütöttünk a táborozóknak. Beneveztünk a kórház
részére meghirdetett jótékonysági főző versenybe
az Aqua Citybe. Plébániánk hittantáboros fiataljai étkeztetését is támogattuk, néhány testvérünk
részt vett a gyermekek felügyeletében is. Mindezen alkalmak erősítették közösségünk összetartozását.
Emlékezni fogunk a május végi Mária köszöntőre, amikor a Mindszenty kertben az egyik esti
szentmise után hagyományteremtő szándékkal
köszöntöttük Égi Édesanyánkat, kérve további
segítségét. Segítettünk a Porcinkula ünnephez
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Kemenespálfán faültetésen

Nardai gyermektábor - palacsinta sütés

Aqua City jótékonysági főző csapata

Mária köszöntő: száll az ima, száll a rózsafüzér
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kapcsolódó agapé lebonyolításában. Izgalommal
vártuk a 30 éves Karitász évfordulójához kapcsolódó rendezvényeket is. Püspök atya vezetésével a „30 év 30 km” Szombathelytől Kőszegig
tartó egyházmegyei gyalogos zarándoklathoz
csatlakoztunk, illetve néhányan egy finom ebéd
elkészítésével járultunk hozzá ehhez a programhoz, hiszen a zarándokok részére történő főzéshez mi is felkérést kaptunk.
Az Eucharisztikus Kongresszust megelőző
napon csoportunk együtt volt Szombathelyen,
ahol közel 800 szegény sorsú családnak másik 3
karitász csoporttal együtt főztünk, Bikaliné
Annus irányításával.
Természetesen a közösségi feladatokban való
részvétel mellett a plébániánkhoz tartozó rászoruló családok sorsát is figyelemmel kisértük egész
évben. Az élelmiszer adománycsomagok a kiemelten támogatott családoknak gyakran kiszállítottuk, nem egyszer mosószerekkel, ruhákkal, gyümölccsel kiegészítve. Több kisgyermeket nevelő,
nehéz körülmények között élő családot tudtunk
megajándékozni pelenkával, a Családsegítő Központ bevonásával. Az ősz folyamán lisztet és burgonyát juttattunk el a családoknak, melyeket
Szombathelyről kaptunk adományba.
Örömmel tölt el bennünket, hogy anyagilag
is segítik a hívek a karitász munkáját, hiszen
ez a pénz mindig nagyon jó helyre kerül.
Ennek köszönhetően tudtunk minden támogatott
családnak iskolakezdési hozzájárulást adni a gyermekek számától függően, illetve a más felmerülő
költségeket fedezni. Köszönet a híveknek az év
eleji horvátországi földrengés károsultjai részére
gyűjtött pénz-, és tárgyi adományokért is.
Izgatottan vártuk az évfordulóhoz kapcsolódó
rendezvény megnyitóját Körmenden, melynek
részesei lehettünk. Zalaegerszegen a Dísz téren a
karitász 30 évét bemutató tabló kiállítás alkalmával városunk illetve megyénk elöljárói elismeréssel
szóltak a karitász munkájáról.
Szombathelyen az Egyházmegyei Szent Erzsébet napi ünnepségen csoportunk is részt vett, Székely János püspök atya megköszönte a karitász
csoportok munkáját és emléklapokat adott át.
Örömmel töltött el bennünket, amikor Molnár
József is átvehette püspök atyától az emléklapot,
hiszen a karitász megalakulása óta folyamatosan
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Szombathely: szegények agapéjára főztünk Borbás Marcsival

Porcinkula- éhségcsillapítás a karitász segítségével

Zalaegerszeg, 30 éves karitász vándorkiállítás

Karitász 30 éves jub. ünnepségen Molnár József elosmerése
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segíti a plébániánkhoz tartozó rászoruló szegényeket és a munkánkat. Köszönjük Józsi bácsi!
Templomunkban is ünnepség, jótékonysági
műsor keretében emlékeztünk meg az elmúlt 30
évről. Munkánkat elismerve Pácsonyi Imre, a
Zala Megyei Közgyűlés Alelnöke elismerő oklevelet adott át csoportunknak.
A plébániánk karitász alapító tagjainak emléklappal kívántuk megköszönni munkájukat.
Ruisz Jánosné Ica kiemelkedő, önzetlen több
évtizedes munkáját is emléklappal jutalmaztuk.
Ebben az évben sem maradt el a karácsony
előtti élelmiszer adománygyűjtés, nem egy esetben ez volt számukra a legnagyobb ajándék… Az
összegyűlt tartós élelmiszereket eljuttattuk a rászoruló családokhoz, hálásan köszönjük az Ő nevükben is. Karácsony előtt 2 nappal Püspök atya
meglátogatott, és bőségesen megajándékozott 6
olyan családot, ahol az élethelyzet komoly nehézség elé állítja őket. A karitász igazgatóval mi is
részesei voltunk ennek az ünnep előtti látogatásnak, mely szemmel láthatóan megérintette Püspök atyát is.

Püspök atya karácsonyi ajándékozása rászoruló családoknál

A ferences karitász csoportunk nevében ez
úton is szeretném megköszönni a támogatást,
amivel hozzájárulnak a szegény sorsú családok anyagi és egyéb módon történő megsegítéséhez és csoportunk működéséhez!

Szent Euszták
Euszták, előző nevén Placidus
pogány katonaember volt, Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált.
Egy napon vadászat közben
szarvascsordára bukkant. Észrevett egy gímet, amelyik a többinél pompásabb és nagyobb is
volt. Placidus erejét megfeszítve
követte az állatot. A közelébe
érve azon gondolkodott, hogyan ejthetné el. Mikor alapo-

A tizennégy segítőszent - 14. rész

sabban szemügyre vette a szarvast, agancsai között meglátta a
keresztrefeszített Krisztust, aki
így szólította meg őt: „Miért
üldözöl, Placidus? Irántad való
irgalomból jelentem meg néked.
Én vagyok Krisztus, akit te ismeretlenül tisztelsz. Imádságaid feljutottak színem elé, ezért
jöttem el. E szarvasban, akire
vadásztál, én vadásztam terád.”
Ezek hallatára Placidus nagy

ijedtségében leesett a lováról.
Mikor magához tért, fölkelt a
földről, és ezt mondta: „Fedd
fel előttem szavaid értelmét, s
én hiszek benned.”
Krisztus ezt mondta: „Placidus, én vagyok a Krisztus, aki
az eget és a földet teremtette,
aki világosságot támasztott és
elválasztotta a sötétségtől, aki
az időnek, a napoknak és az
éveknek rendjét megszabta, aki
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a föld sarából formálta az embert, aki az emberi nem üdvéért
megjelent a földön, keresztre
feszítettek, eltemettek, és én
föltámadtam.” Ezek hallatán
Placidus megint földre esett, s
mondta: „Hiszem, Uram, hogy
te vagy, aki mindeneket alkottál, és aki a tévelygőket megtéríted.” Az Úr ezt mondta neki:
„Ha hiszel, menj el a város püspökéhez, és keresztelkedjél meg!”
Placidus: „Akarod-e, Uram, hogy
mindezeket hitvesemnek és fiaimnak hírül adjam, hogy ők is
hasonlóképpen higgyenek tebenned?” Az Úr: „Vidd hírül
nekik, hogy ők is hozzád hasonlóan megtisztuljanak. Te pedig holnap jöjj ide vissza; ismét
meg fogok jelenni neked, hogy
teljesebben föltárjam előtted a
jövendőt.”
Hazatérve hírül adta ezeket
hitvesének, aki erre így kiáltott
fel: „Drága uram, magam is láttam őt az elmúlt éjszaka, ezt
mondta nekem: »Holnap te is,
férjed is és fiaid is eljöttök hozzám.« Most már tudom, hogy
maga Jézus Krisztus volt.”
Az éj kellős közepén elmentek hát Róma püspökéhez, aki
nagy örvendezéssel megkeresztelte őket; Placidusnak az Euszták
nevet adta.
Reggel Euszták, mint előző
nap, vadászatra vonult ki. A hely
közelébe érve katonáit felderítés ürügyén szétküldte, majd
azon a helyen megáll ismét megpillantotta a látomást.
Arcra borulva mondta: „Esedezem, Uram, nyilatkoztasd ki,
amiket megígértél a te szolgádnak.” Erre az Úr: „Boldog vagy,
Euszták, aki elfogadtad malasztom szent fürdőjét, mert így
fölébe kerekedtél az ördögnek,
és megtagadtad, aki becsapott.
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Meg fog mutatkozni a te hited,
mert az ördög amiatt, hogy elhagytad őt, dühödten fegyverkezik ellened. Szükséges tehát,
hogy sokat elszenvedj – így fogod elnyerni a győzelmi koszorút –; szükséges, hogy sokat eltűrj, hogy e világ mélységes hiúságából lezuhanva megaláztass, majd lelki gazdagságban
fölemelkedjél. Ne tántorodj
meg bár, ne törődj korábbi dicsőségeddel, mivel kísértések
által, mint új Jóbnak, meg kell
próbáltatnod. Hanem amint
megaláztatsz, eljövök hozzád, s
visszahelyezlek korábbi dicsőségedbe. Mondd meg hát, most
akarod-e magadra venni a kísértéseket, vagy életed végén!”
Euszták ezt mondja neki:
„Uram, ha így kell lennie, most
bocsássad ránk a kísértéseket;
hanem ajándékozz meg a türelmesség erényével!” Erre az
úr: „Légy állhatatos, hiszen irgalmasságom óvja lelkedet!”
Ezzel az Úr az égbe emelkedett,
Euszták pedig hazatérve mindent hírül adott hitvesének.
Néhány nap múlva dögvész
fertőzte meg minden szolgáját
és szolgálóját, és meg is ölte
mindannyiukat. Kis idővel ezután összes lova és minden barma is elpusztult. Néhány gonosztevő felfigyelt szerencsétlenségére; éjnek idején betörtek
házába, és egész házát kifosztották.
Euszták feleségével és fiaival
az éj leple alatt menekült el,
hálatelt szívvel és nincstelenül.
Hajóval Egyiptomba indultak.
Menekülésük közben a hajó kapitánya elrabolta feleségét, fiait
vadállatok ragadták el. Sok
viszontagsággal küzdött, de nem
veszítette el hitét. Találkozott
családjával s visszatért hazájá-

ba, ahol háborút vezetett a barbárok ellen.
Amikor Hadriánus császár
pogány áldozat bemutatását
követelt tőle, megtagadta ezt
felelte: „Én a Krisztus Istent
tisztelem, és csak neki szolgálok, néki áldozom.” Ekkor a
császár Eusztákot feleségével és
fiaival együtt vadállatok elé vettette, ám azok lehajtották előttük a fejüket, visszavonultak.
Erre a császár egy ércbikát tüzesíttetett fel, s elrendelte, hogy
élve tegyék bele őket. Imádkozva és magukat az Úrnak ajánlva
beléptek a bikába, és ott visszaadták lelküket az Úrnak. A keresztények temették el őket, s
ugyanott templomot is építettek tiszteletükre. Euszták családjával Kr.u. 118-ban szenvedett vértanúságot.
Emléknapja: szeptember 20.
Szent Euszták ábrázolása: a látomásra utaló szarvastehén,
agancsai között a feszülettel.
Szent Euszták, te a legváltozatosabb végzetnek türelmes elviselője,
hatalmas pártfogó a legzavartabb
bonyodalmakban - könyörögj érettünk!
Forrás: Jacobus de Voragine:
Legenda Aurea
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Paár Eszter Szilvia

Kotsis Iván és a neobarokk

- a zalaegerszegi Jézus Szíve-templom

A 20. század első néhány évtizedében, különösen
a két világháború közötti időszakban nagy népszerűségnek örvendett a neobarokk építészet, ami
több okra is visszavezethető. Ezeket az okokat
korábbi írásunkban bővebben kifejtettük, ám az
érthetőség kedvéért röviden itt is ismertetjük. A
19. század végén, illetve a századfordulón igen
elterjedtek voltak a historizáló stílusok, így a
neobarokk is.

stílusban különösen sok épületet emeltek. A konzervatív kormányzat és a szintén konzervatív katolikus egyház előszeretettel alkalmazta a hagyománytisztelő neobarokkot, ám magát a társadalmat is átitatta egyfajta „barokk szemlélet", ami
többek között az arisztokrácia életvitelének utánzásában, például neobarokk stílusú villák építésében nyilvánult meg. Ennek egyik oka a trianoni
békeszerződés után az Osztrák-Magyar Monarchia és a Habsburg-család iránt érzett nosztalgia –
hiszen a barokk Magyarországon osztrák közvetítéssel terjedt el –, illetve a szocialista eszmékhez, és ezáltal nagyon távolról a Tanácsköztársasághoz köthető modernizmus iránti kezdeti
ellenszenv.

Ennek a tendenciának a természetes továbbélése
az 1910-es években is megfigyelhető, így látható,
hogy a neobarokk a közhiedelemmel ellentétben
nem a Horthy-korszak szüleménye, bár való igaz,
hogy az 1920-as, sőt 1930-as években ebben a

Ezek mellett a nemzeti stílus iránti vágy, illetve a
Magyarországon oly jellemző 18. századi városképbe való illeszkedés szándéka is a neobarokk
felé irányított sok építészt. Maga Id. Kotsis Iván
így írt a témáról, amikor Wälder Gyulának, a

A két világháború közötti építészet egyik
legjellegzetesebb stílusa a neobarokk, melynek kiváló példája a Mindszenty József megrendelésére és IV. Károly emlékére épült
zalaegerszegi Jézus Szíve-templom.
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stílus legnagyobb képviselőjének munkáit
elemezte:
„… mennyivel értékesebb lenne az, ha ahelyett, hogy
a németektől importált folyóiratokból merítenők formakincsünket, a hazánkbeli XVIII. századból származó
ilynemű barokkemlékeinket keresnők fel, amelyek a magyar építőművészet egy fényes korát képezik s amelyek
alkalmasak arra, hogy gazdag formakincsüknek fejlesztése és alakítása által egyrészről eredetit, nem németet
produkáljunk, másrészről ily irányban tervezett építményekkel a karakterében elragadóan kedves magyar vidéki
városaink hangulatában, ha kell, bennmaradhassunk."[1]
Az imént felsorolt indokok mind közrejátszottak
az 1925-1927-ben épült zalaegerszegi Jézus
Szíve-templom stílusának kiválasztásában. A katolikus egyház, azon belül is a helyi plébános
Pehm József, vagyis a későbbi esztergomi érsek
Mindszenty József volt a megrendelő.[2] A templomot az utolsó magyar király, Boldog IV. Károly
emlékére építették, így természetes, hogy a Monarchiához, illetve a Habsburgokhoz több szálon
kötődő neobarokk stílusra esett a választás.
A plébániatemplomból és ferences kolostorból
álló épületegyüttes az egykori huszárlaktanya
lovardájának helyén, egy saroktelken épült fel.
(Tudván, hogy az épület a ferences rendhez köthető, a névválasztás igen érdekes: a Jézus Szíve
titulust általában jezsuita templomok kapják.)
A Kotsis által „emlékszerű épületnek" nevezett
templom terve egy számos résztvevővel lezajló
tervpályázaton nyert osztatlan egyetértésben első
díjat, az építész szerint a következők miatt:
„A saroktelken a kolostort nem az útvonalra helyeztem,
mint majd minden pályázó, hanem hátra, és a sekrestyén át csatlakoztattam a templomhoz, felette pedig az
oratórium kapcsolta össze első emeletét a templom terével. A zárda hátratolása tehát alaprajzilag logikus volt,
mert a rendtagok jól tudták használni a templomot, de
előnyös volt főképpen városképben, mert az utcakereszteződésnél térség keletkezett. A rendház előkert mögé került, ezzel a templom oldalhomlokzata kiszabadult.
A rendház bejárata az előkerten át vezetett, melynek
közepén szabadon álló Madonna-oszlop készült. Elrendezésének alapeszméje már régen forrott bennem. 1911ben készült szigorlati tervemnek saroktelken épülő templom- és plébánia-megoldása hasonló volt. A kiképzés

9. oldal
maradéktalanul eklektikus [értsd: historizáló – a Szerző]; a dunántúli templomok késő barokk, copfos stílusában készült."[3]
Valóban, a templom és a kolostor együttese számos dunántúli barokk templommal közös jegyeket mutat. Legegyértelműbb előképe a győri
karmelita templom, mely centrális elrendezésének és a szentély mellé helyezett tornyának köszönhetően szerkezetében eltér ugyan, dekorációjában, összképében és stílusában azonban mégis
hasonló.
Kotsis zalaegerszegi műve igen impozáns, látványos. A templom bazilikális szerkezetű, kereszthajós, a négyezetet csehsüveg boltozat fedi. A főhomlokzat az úgynevezett „Gesú-típusba" sorolható, tehát a római Il Gesú jezsuita templomra
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vezethető vissza, bár hangsúlyos timpanonjának
köszönhetően annál klasszicizálóbb, így az építész által említett copf jelleget is tükrözi. A homlokzat oldalához tapasztott jellegzetes, aszimmetrikusan elhelyezett torony szintén az itáliai építészetre vezethető vissza, és Kotsis a témában való tájékozottságát tükrözi. A szomszédos, a templomhoz tapasztott kolostor szemlélve azonban
már kevésbé az itáliai, mint inkább az osztrák
barokk hatását érezhetjük, ami nem csak a magyar 18. századi építészettel, de az uralkodó családdal is jobban rokonítható.
A templombelsőben hasonló burjánzó barokk díszítés látható, mint a homlokzatokon. A dongaboltozattal fedett főhajó monumentális hatású, a
szentély számos szép barokk templomot idéz: a
balatonalmádi-vörösberényi jezsuita templom-
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ban, illetve a budai Szent Ferenc Sebei-templomban találkozhatunk hasonlóval. Csak úgy,
mint a külsőn, a belsőben látható látványos dekorációs elemeket – kovácsoltvas rácsokat, gipsz
ornamentikát, bútorzatot – is mind maga az építész tervezte.
Kotsis Iván így írt önéletrajzában az épületről:
„Mint történelmi stílustanulmányba sok szeretetet
fektettem, egyébként utolsó történelmi stílusú épületeim
közé tartozott."[4]
[1] Kotsis Iván: A XVIII. század építészetének gyakorlati
alkalmazása. In.: Magyar Építőművészet, 1912. 12. évf. 4.
szám
[2] Magyar Építőművészet, 1928. 28. évf. 4. szám
[3] Kotsis Iván: Életrajzom. Magyar Építészeti Múzeum,
Budapest, 2010. 84.
[4] Uo.

Ferenc és Testvérei 2022. február

11. oldal

BABITS MIHÁLY: Balázsolás
Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!
Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.
Tél közepén, Balázs-napon
szemem pislogva csüggött az öreg papon,
aki hozzád imádkozott
fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az
oltár előtt, kegyes szokás
szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én,
s ő se jól értett. De azért
te meghallgattad és megóvtad gyermeki
életem a fojtogató
torokgyíktól s a veszedelmes mandulák
lobjaitól, hogy fölnövén
félszáz évet megérjek, háladatlanul,
nem is gondolva tereád.
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,
segíts, Sebasta püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag,
hátra se nézünk, elfutunk
a zajló úton, eleresztve kezetek,
magasabb szellemek – de ti
csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.
Nem sért ha semmibe veszünk
s aztán a bajban újra visszaszaladunk
hozzátok, mint hozzád ma én

reszkető szívvel… Mosolyogj rajtam, Balázs!
ki mint a szepegő kamasz,
térdeplek itt együgyű oltárod kövén –
mosolyogj rajtam, csak segíts!
Mert orv betegség öldös íme engemet
és fojtogatja torkomat,
gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm
zihál, s mint aki hegyre hág,
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,
kifulva, akként élek én
örökös lihegésben. S már az orvosok
kése fenyeget, rossz nyakam
fölvágni, melyet hajdan oly megadón
hajtottam gyertyáid közé,
mintha sejtettem volna már… Segíts, Balázs!
Hisz a te szent gégédet is
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány
kivégzett: tudhatod, mi az!
Te ismered a penge élét, vér izét,
a megfeszített perceket,
a szakadt légcső görcseit, s a fulladás
csatáját és rémületét.
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
okos felnőtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bír el az ember, mennyit nem sokall
még az Isten jósága sem,
s mit ér az élet… S talán azt is, hogy nem is
olyan nagy dolog a halál.

A Szűzanya 2022. január 25-i üzenete
Medjugorjéban
Drága gyermekek! Ma arra hívlak
benneteket, hogy térjetek vissza a személyes
imához. Kicsi gyermekeim, ne felejtsétek el,
hogy a sátán erős és szeretne minél több
lelket magához vonni. Ezért legyetek éberek
az imádságban és határozottak a jóban.
Veletek vagyok és édesanyai áldásommal
megáldalak mindnyájatokat. Köszönöm,
hogy válaszoltatok hívásomra.
Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője,
könyörögj értünk és az egész világért!
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XII. Piusz pápa imája
a lourdesi Szent Szűzhöz
Anyai szavad hívását követve,
ó lourdes-i Szeplőtelen Szűz,
hozzád sietünk az egyszerű barlangnál,
ahol kegyes voltál megjelenni, hogy az eltévedteknek
az imádság és bűnbánat útját mutasd,
és hogy a megpróbáltaknak osztogasd a kegyelmeket
és királynői jóságod csodáit.
Fogadd szánakozó Királynő dicséretünket és
könyörgésünket, amelyeket népek és nemzetek
lesújtva a keserűségtől és aggodalomtól
bizalommal küldenek Feléd.
Ó ragyogó égi Jelenség, űzd el a sötétség
és tévedés szellemét a hit világosságával!
Ó titkos értelmű Rózsa, üdítsd fel a csüggedt lelkeket
a reménység mennyei illatával!
Ó az üdvösség vizének kimeríthetetlen Forrása,
keltsd életre a kiszáradt szíveket,
az isteni szeretet áradatával.
Add, hogy általad mindnyájan, kik gyermekeid
vagyunk, szenvedéseinkben megerősödjünk, a
veszélyekben oltalmat, a küzdelmekben
támogatást nyerjünk.
Add, hogy szeressük és szolgáljuk a te igen jóságos
Jézusodat. Add, hogy kiérdemeljük az örökkétartó
örömöket mennyei trónod közelében.
Ámen.
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