
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irgalmasság vasárnapja 
 
Szent Fausztina nővér írja naplójában: „Aki ezen a 
napon, vagyis az Isteni Irgalmasság ünnepén az Élet 
Forrásához járul, azaz meggyónja bűneit és megáldozik, 
bűnei és az értük járó büntetés 
teljes elengedését nyeri el… 
Ezen a napon megnyílik irgal-
mam mélysége: a kegyelmek 
tengerét árasztom minden lé-
lekre, aki irgalmam forrásához 
közelít. Egy lélek se féljen kö-
zeledni hozzám, még ha bűnei 
skarlátpirosak lennének is… 
Azt akarom, hogy a bűnösök 
félelem nélkül jöjjenek Hoz-
zám. A legnagyobb bűnösök-
nek különös joguk van Irgal-
masságomra. Ha bűneik még 
oly elvetendők volnának is, 
megörvendeztetnek akkor, ha 
Irgalmasságomnál keresnek 
menedéket. 
Elhalmozom őket szeretetemmel várakozásukon felül. 
Nem tudom megbüntetni azt, aki Irgalmasságomban 
bízik!”  
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Hirdetések  
2021. április 11-én, 

Az isteni irgalmasság vasárnapján 
 
1. Ma (holnap) az Isteni Irgalmasság vasárnapja van. Ezen a napon teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek 
mellett.  
 
2. A Boldog Brenner János Óvoda meghirdeti az óvodás gyerekek beíratását a 2021/2022-es nevelési évre. Az 
óvodanyitogató rendezvénysorozatok az idei évben a járványügyi helyzet miatt elmaradnak és a beiratkozás 
online formában fog megtörténni. A beíratásról bővebb információk a hirdetőtáblákon kihelyezett plakáton 
és tájékoztatón olvashatók. 
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PPlléébbáánniiaaii     HHíírrlleevvééll

Ó világ Ura, neked énekelek. Körülöttem 
minden ragyog, és áldásoddal van tele. 
A világ örömöddel gazdag. Neked éne-
kelek a nappal, a holddal és a csillagok-
kal. Minden neked énekel, a Minden-
ség Teremtőjének, az élet ajándékozójá-
nak, a szeretet forrásának. Tőled szár-
mazik minden, Uram! Hála neked min-
denért és mindenkiért. Te életre keltesz 
a halál után is, mint ahogyan Fiadat, 
Jézust. Dicsőség neked, Atyám! Amen. 

A Szent Három Nap  
képei 

A Ferences kultúrház története  
 
2021. május 31.-ig a kultúrház épület tetőfelújítá-
sára nyert 4 millió forint pályázati összeget fel kell 
használnunk. Az engedélyekhez szükséges a mű-
emléki környezet miatt egy történeti bemutatás. 
Ez készült el. 
 
A Kultúrház építése előtti időszak 
 
1755. december 22. után került a kolostor birtokába a 
telekrész. Korábban hasznavehetetlen füzessel-nádassal 
benőtt terület feküdt a templom tornya és a Gyöngyös 
patak sekély, széles medre között. 
1879-ben egy az összedőlés szélén álló, adózás alá 
eső ház állt, amelyet a fundamentumig le kellett 
bontani, és helyébe egy nagyobb épületet húztak fel 
3 hónap (május 1. – augusztus 1.) alatt. A 7 bolthajtásos, 
széles, kényelmes épület 8343 Ft-ba került és még il-
lemhely is készült benne. Az épületben üzleteket ala-
kítottak ki, ezek bejáratai a Szent Márton utcára nyíl-
tak. 
 
A kultúrház építése 
 
Erre a házra építették rá 1930-ban a kultúrházat. Az 
építkezés, a falak felhúzása augusztus első felében 
megkezdődött, és november 19-én Mikes János me-
gyéspüspök áldotta meg és adta át használatra. 
Egészen 1950-ig előadásokat, rendezvényeket, plébániai 
programokat, színdarabokat adtak elő az egyemeletes 
szép magas, két széles, nagy lépcsőházzal rendelkező 
épületben. Közismertek voltak az adventi és nagyböjti 
„plébániai napok”.  
 
A kommunista diktatúra időszaka idején 
 
1950. július 12.-től 1952. május 12.-ig az egész épü-
letegyüttes üresen állt.  A Provincia Mariana működését 
a Kormány „átszállás” jogcímen megvonta, majd 1952 
márciusában a Magyar Állam tulajdonába került. 
Először „Vasas Kultúrház”, majd Petőfi Filmszínházként 
működött. 
A 80-as évek elején a kultúrház színháztermi részében 
az emelet megosztásával helyezték el a Vas megyei 
Levéltárat, a földszinten a Vakok Intézete Kefekötő 
Üzeme működött. 1995. szeptember 13.-án a Magyar 
Kormány az 1991. évi 32. törvény alapján visszaadta a 
Provincia Mariana számára a Kultúrház tulajdonjogát. 

A Rendtartomány két évre a bérleti díjról lemondott, 
hogy ezen idő alatt a helyiségeket kiüríthessék.  
 

A kultúrház története újra a Rendtartomány keze-
lésében 
 
1998. december 31.-én a kultúrház birtokba vétele 
megtörtént, az ingyenes használatra vonatkozó szer-
ződés megszűnt. A megyei levéltár raktározási gondjai 
határidőre sem rendeződtek, ezért további használata 
azzal a feltétellel folytatódhatott, hogy az eddigi ku-
tatóteremben a plébániatemplom raktározó helyiségét 
alakították ki, és ehhez déli irányból feljárót építettek, 
és a használatért bérleti díjat fizettek. 
2001-ben költözött ki véglegesen a Levéltár a Ferences 
Kultúrház épületéből. 
 
Napjaink története 
 
2001 óta a kétemeletes egykori színházteremben a 
különböző ferences rendházak könyv és folyóirat anya-
gát őrizzük. A korábbi levéltári kutatóteremben próbál 
a liturgiára a Fülemüle-kórus és –zenekar. Leselejtezett 
templomi eszközök számára raktárként is funkcionál. 
Igazi végleges megoldás az eredeti színházterem hely-
reállítása lenne. 
A földszintet az egyházközség használja: jótékonysági 
est, nagyobb összejövetelek, játékok, foglalkozások, 
bálok helyszíne. Jó lenne, ha a későbbiekben a térre 
nyíló ajtókkal alakítanánk ki mindenki számára nyitott 
vonzó játékos-sportos teázó, kávézó központot. 
 
 
Forrás:  
P. Takács Ince: Sabaria Franciscana 80.- 84. oldal 
P. Dr. Sill Aba feljegyzései 
Dr. Melega Miklós levéltári adatai 


