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Szombathely legrégibb látképe  
 
Szent Flórián május 4.-i ünnepnapja Szombathely vá-
rosának  fogadalmi emlékünnepe. A székesegyházban 
külön liturgikus  megemlékezéssel kérik a tűzvész 
ellen oltalmát.  Templomunkban a bejárat felől a leg-
közelebbi bal oldali mellékoltáron őrizzük azt a képet, 
amely a Szent ábrázolásával  kéri ezt a közbenjárást 
városunk számára. Egyúttal ez a festmény Szombathely 
legrégibb ábrázolása is. Egyetlen képünk,  amelyen a 
város falai, a vártemplom és a régi püspöki vár  látható, 
így helytörténeti értéke páratlan.  
A képről annyi biztosat tudunk, hogy a Székeskáptalan 

1781.évi egyházláto-
gatási (vistatio cano-
nica) jegyzőkönyvé-
ben szerepel. A leírás 
1749-et említ a kép 
festési dátumának. Ez 
azonban az 1740. áp-
rilis 29.-i nagy tűzvész 
után keletkezett és az 
1749-es évszám az 
adományozás idő-
pontja. Tehát a kép ko-
rábbi eredetű. A Flóri-
án-kép 1749-től 1791-
ig állt a vártemplom-
ban. 1791-ben Szily Já-
nos megyéspüspök 
úgy döntött, hogy új 
székesegyházat épít, s 
a régit leromboltatja. 
1793.  május 25-én a 
város elöljárói kérték, 
hogy a Szent Flórián 
oltárát – mivel a város 
tulajdona – „Pater  
Franciscanusok vala-

melyik oltárához aplicálhattyák”. Az oltárkép Szent 
Flóriánt, mint Szombathely patrónusát mutatja be. 
Szent Flórián könyörögve tekint a Szentháromság  
felé, míg jobb kezével a városra mutat. Bal kezében 
egy dárdával érinti egy angyal szárnyait, aki közben 
vizet önt a házak  között felcsapó lángokra. Legalul 
láthatjuk az 1749. évi Szombathelyet. A Gyöngyös és 
a Perint  között terül el a kb. 2000 lakost számláló 
város. Mindössze  négy utcája van és az 1731-es össze-
írás szerint 220 lakóháza. A képen középen a Föl-
utcai (Kőszegi) kapu. A várost kőfal  vette körül, a fe-
rencesek temploma és rendháza a falon kívül, a Gyön-
gyöstől jobbra látható. A Gyöngyösön túl feküdt Szent  
Márton község, a Perinten túl Perint község.  
Fohászkodjunk a kép feliratával ezen a napon mi is: 
„DIVE  FLORIANE TE AVXILIATORE PROTECTIO VENIAT 
AB  OMNIPOTENTI SABARIAE EXVUSTAE.”  
(Vasi Szemle, 1936. 1.-2. szám, Dr. Géfin Gyula: 
Szombathely  legrégibb látképe alapján összeállí-
totta: P. Tokár János)  
 

 
 
 

 

Szent György-napi hagyományos   
római rítusú szentmise  

(A fotókat a Tóth Fotó munkatársa, Baán Zoltán készítette.) 
 
 

Hirdetések 
 

1. Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a vasárnapi 
szentmise után és a következő két vasárnapon is min-
den szentmise után be lehet fizetni az egyházi hozzá-
járulást a templom bejáratánál. Hálásan köszönjük a 
testvérek hozzájárulását Plébániánk életéhez! 
 
2. A múlt heti gyűjtés során 306.180 forintot ado-
mányoztak a testvérek. Hálásan köszönjük a testvé-
reknek a ferences növendékeink képzésére fordított 
nagylelkű adományait! 
 
3. Május 3-tól hétköznapokon du. 5-kor litániát imád-
kozunk a Loretó-kápolnában a Szűzanya tiszteletére, 
½  6-kor az esti dicséret következik. A litániára szer-
kesztett füzetek az irodában megvásárolhatók. 
 
4. Május 13-án a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tisz-
teletére körmenetet tartunk az esti szentmise után. 
 
5. Nyári hittanos tábort szervezünk Káptalanfüredre 
2021. július 19-23. között; részvételi díj 3000 Ft/fő/nap. 
A részletekről a plébániai irodán lehet érdeklődni.
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Május 1. Szent József Ünnepe Szent József évében  
 
Nagyon agresszív világban élünk. A tévéből, az interneten 
és  az ablakunkon át gyakorlatilag minden nap negatív 
információk áradata önt el: katasztrófák, válságok, 
ártatlan emberek halála, ökológiai csapások és nagyon 
sok más dolog. Még  a középkor nagyszerű receptet 
ajánlott hasonló természeti  csapások idején. Cito, longe, 
tardo (gyorsan fuss, messzire és  a lehető legkésőbb 
térj vissza). Leginkább nincs hová menekülnünk, ráadásul 
túlságosan ijesztő  eltűnni a helyszínről és  szakítani a 
megszokott kapcsolatokkal.  
Ha pedig nincs hová futni, akkor a külső agresszióra 
adott  legtermészetesebb reakció – megvédeni legalább 
a mi kis  belső világunkat, a hírhedt „komfort zónát”, 
ahová nem  érnek el a külső borzalmak. Az önfenntartás 
ösztönétől vezetve a modern ember egyre gyakrabban 
mondja azt, hogy „ nem”. Ne avatkozz bele! Ne légy 

támasz! Ne bújj ki a 
kuckódból! József, 
Mária és Fiuk családja 
nem kevésbé bonyo-
lult időket élt. Ennek 
ellenére ebben a csa-
ládban az „igen”-ek 
teljesen  egyedülálló 
légköre uralkodott.  
Történelmileg úgy 
alakult, hogy az Új-
szövetség könyvei   
Máté evangéliumával 
kezdődnek. Éppen 
ebben az evangéli-
umban az Istennek 
kimondott „igen” szó 
elsősége egy férfié, 
egy családfőé, Józse-
fé. József ajkáról az  
Isten felé elhangzó 
„igen”-t  egy férfi szí-
vében senki előtt 

nem látható belső harc előzte meg; de ez az „igen” a  
názáreti család egész további életének legfőbb garan-
ciájává és alapjává lett. Ez az „ igen” Mária ártatlanságá- 
nak az elfogadását is jelentette: József nem erőfeszítés 
nélkül,  de tanulja a szeretett nő iránti bizalmat. Jó 
például szolgál ez  a férfiaknak! Végül a József által ki-
mondott „igen” a Kisded  elfogadására és az érte történő 
felelősség vállalására is vonatkozott; ez az új Élet elfo-
gadása, az igazi „igen”, amellyel  kezdetét veszi az apaság.  
József számára jegyese kiváló társ volt, hiszen Mária is 
ki tudta mondani az „igen”-t. Valószínűleg sok csapással 
jár együtt, ha nem utasítjuk vissza azt, ami felborítja 
egész életünket. „Legyen nekem a te igéd szerint” – 
mondotta Mária,  s ezzel az emberiség történelmének 
menete egyszer s mindenkorra megváltozott. Kimondani  

 
 
az „igen”-t a megfogant Kisdedre, s ezáltal tüstént ki-
nyilvánítani iránta a szeretetet.  Mária arra tanít, hogy 
fogadjuk szeretettel a gyermekeket,  mondjuk ki rájuk 
az „igen”-t, még akkor is, ha valahol Jeruzsálemben el-
vesznek, és nagyon felzaklatják szüleiket. Kimondani 
Istennek az „igen”-t még akkor is,  amikor a szeretett 
Gyermeket megkínozzák és felfeszítik. József és Mária 
kiváló példát adtak Fiuknak, és megtanították  őt az 
„igen” kimondására. Jézus élete tökéletes „igen”az Atya-
isten akaratára. Az „igen” az elítéléshez és a Kereszthez  
vezet. Jézus „igen”-je győzelem a pokol és a halál abszolút 
„nem”-je fölött. A názáreti család „igen”-je elsősorban 
bizalmat jelent. Szent József példája arra tanít, hogy 
„igen”-t  mondjunk Istennek és ne féljünk, mert a 
názáreti ács, a Szent Család atyja segítségünkre siet 
még a legbonyolultabb körülmények között is. József, 
ugye igen?  
(Anasztázia Palamarcsuk; Szentpétervár, Forrás:  
gaudete.ru/saint-joseph, Ford. P. Hidász Ferenc 
OFM) 
 
 
 
Május első vasárnapja - Anyák napja  
 
Nagyon különleges élmény, amikor kiderül, hogy kis-
babát várunk. Attól a pillanattól kezdve megszületik 
az anyai szeretet a szívünkben, amely a magzattal 
együtt növekszik bennünk egészen életünk végéig. 
Én ezt a csodálatos ajándékot  háromszor is megkap-
hattam, ami sok örömmel, ugyanakkor  szomorúsággal, 
kíváncsisággal és csalódottsággal is együtt jár.  Az 
anyaság egy hivatás, melynek célja Istenhez eljutni, a 
ránk bízottakat is Hozzá eljuttatni, nagy felelősség…   
Sokszor megkérdezem az Urat, hogy miként talált ké-
pesnek engem há-
rom kisfiú fogadásá-
ra? Szeretetet adunk 
és kapunk, közben 
rengeteget hibázunk, 
Isten egészítse ki hi-
ányosságainkat! Le 
kell mondani önma-
gunkról, a nyugodt 
étkezésekről, az al-
vásról, a pihenésről, 
az én és a társunkkal 
kettesben töltött idő-
ről. Cserébe kapunk  
„Anya szeretlek” feliratokat, szívecskés rajzokat a hű-
tőszekrény ajtajára, kis, oviban gyűjtött faleveleket, 
kavicsokat a zsebünkbe, és „Anya bújj mellém!” hívást 
altatáskor. Amikor kacagni látom őket, és szeretettől 
csillog a szemük, az mindenért kárpótol. Köszönöm 
Neked Jóisten, hogy édesanya lehetek.  

(Kabay -Melega Anikó) 
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