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Családi nap a plébánia udvarán!  
Hurrá elkészült a homokozónk! 
 
Jó visszaemlékezni egy hat évvel ezelőtti beszélgetésre. 
Az elmúlt években a plébániánkon  szolgáló Achilles atya 
megkért, hogy szervezzek a   kicsi gyermekek számára, 

egy rendszeresen 
működő, játékra, 
együttlétre alkal-
mas klubot. Bol-
dogan igent mond-
tam. Testhezálló-
nak éreztem ezt a 
feladatot, hiszen 
egész életemben 
apró gyermekek-
kel foglalkoztam, 

szerettem, neveltem, gondoztam őket. Nagy energiával, 
örömmel álltam neki a munkának, játékokat, eszközöket   
gyűjtöttem. Gondolataim a megvalósítás körül forogtak. 
Azért bőségesen voltak aggodalmaim is alkalmasságomat 
illetően. Vajon mi lehet az a plusz, amit adnom kell, hogy 
jól működjön egy ilyen közösség? Imáimban segítséget, 
irányítást kértem, majd Istennek ajánlottam félelmeimet. 
Jött a segítség Istentől és az emberektől is. Egy szülő úgy 
fogalmazta meg érzéseit, hogy nincs nagyobb boldogság 

számára, hogy 
gyermeke játszó-
helyét, csupán né-
hány fal választja 
el az Oltáriszent-
ségtől, hogy az Úr 
közelében játsz-
hat, nőhet fel 
gyermeke. 
Azt gondoltam és 
gondolom ma is, 
hogy ez a lényeg!! 

Teremtsünk olyan helyet, lehetőséget a kicsi gyermekek 
számára, ahol megérezhetik Jézus Krisztus szeretetét, 
jóságát és a templomot második otthonuknak tekinthessék. 
E szellemben alakult  meg a Ferences Plébánián a baba -
mama klub. 
Múlt év augusztusában János atya került hozzánk, a 
plébánia élére. Nagy örömmel fogadta a klub működését 
és szeretetteljes támogatásáról biztosítva áldását adta 
ránk, erre a kicsiny, de komoly értékeket hordozó közösségre. 
Asztrik atya állandó részvevője lett a kedd délelőtti talál-
kozóinknak. Lelki segítségével, szép hangjával, zenéjével 
színesíti a klub életét. 
 Szombat délelőtt (2021.06.19) gyermekzsivajtól volt hangos 
a plébánia udvara. Végre birtokba vehettük az évek óta 
hőn vágyott homokozót. Kis ünnepséget rendeztünk, meg-
hívtuk azokat a szülőket, gyermekeket is, akik óvodások 
már, de tagjai maradtak a közösségünknek. János és Ferenc 
atya megáldotta a homokozót és az abban játszó gyermekeket, 
felnőtteket, majd közösen elimádkoztuk a Miatyánkot. 

 
 
 
 
Megható pillanatokat éltünk át, az imára kulcsolt kezecskék, 
komoly, János atyára figyelő tekintetek láttán.  

Süti evés közben kötetlenebbül lehet beszélgetni, ismer-
kedni.  
Ez az alkalom erre is tökéletes volt, hiszen az apukák ritkán 

tudnak elszaba-
dulni a munka-
helyükről délelőt-
tönként. Jó volt 
együtt lenni az 
atyákkal, szülők-
kel, gyermekekkel 
érezni, hogy ösz-
szetartozunk, egy 
az otthonunk.  
Az ünnepség 
folytatódott ked-
den délelőtt egy 

gyönyörű Szentségimádással. Hálát adtunk a plébánián 
működő nagy családunkért, gyermekeinkért, unokáinkért. 
Kértük az Úristent, hogy vigyázzon rájuk, óvó tekinteté-
veltével kísérje életük útját, hiszen ezekben a csöppségekben 
él tovább a hitünk! 

        (Várady-Szabó Johanna) 
  

A nyári táborok ez évi célkitűzése 
 
A nyár, a nyaralás leginkább a pihenéssel, Balaton közelében 
a strandolással kapcsolódik össze. Mindegyikünkhöz közel 
áll a rekkenő hőségben a megszokottól eltávolodni, a min-
dennapi terheken enyhíteni. Így jó terepe ez az időszak a 
léleknek, a lelki életnek. A feladatok, megfelelési kényszerek, 
a belső lelki terhek lecsendesedhetnek. 
A gyerekek számára ezt úgy igyekszünk hatékonyabbá 
tenni, hogy a nyári tábornak kifejezett lelki tartalmat is 
adunk. Ebben az évben a templomot helyezzük a közép-
pontba. A templom a Fölséges Isten lakóháza, a templom 
a mi részünkről a leborulás, az imádság háza és lakása az 
egyetértőknek, akiket közösségbe gyűjt össze. Ez lesz a 
három nap (kedd, szerda, csütörtök) tematikája. Reméljük, 
ennél több is: elsősorban a lélek tápláléka, hogy közel hoz- 
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hatjuk ezekhez a gyerekekhez, hogy jó dolog, a legfontosabb 
– önmagunkat felülmúló – tapasztalat a Jóistennel, a Szent-
séggel való rendszeres találkozás az Ő felséges lakóhelyén! 
Ide hív, ide vár! Mondjunk neki igent! Lelkünk élete Benne 
van! 
„A Jóisten mindenütt jelen van!” „Ő bennem van!” – 
állításokat nem állítsuk szembe azzal, hogy a templom  
egyedül Neki szentelt hely! És merjük megkérdezni ma-
gunktól, meghozzuk-e az igaz áldozatot, a mi áldozatunkat 
hetente (legalább egyszer) a Mindenható oltárára?  

     (P. Tokár János) 
 
„Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell 
lennem?”- az Egyházközségi Képviselőtestületi 
Ülésről 
 
Nehéz dologra vállalkozik, aki egy közösség, vagy egyházi 
mozgalom lelkiségét másokkal meg szeretné ismertetni. 
A lelki feladatok mellett a gyakorlati teendők is napirendre 
kerültek június 21-én a Ferences plébánia testületi gyűlésén.   
Az ülés főbb napirendi pontjai: 
1.) Egyházközségi munkacsoportok megalakulása: 
- lelkipásztori, liturgikus, hitoktatási, családgondozási, ka-
ritatív, gazdasági, ökumenikus és a média munkacsoport 
jött létre 2-3 taggal. 
A csoportok munkája nem független egymástól. Egymás 
megbeszélésein kölcsönösen részt vehetnek, felszólalhatnak. 
Alapvető cél a hatékony munkavégzés, az értékteremtő 
munka. 
2.) Nyári táborok, zarándoklat: 
Az idei évben két hittantábor szervezünk a Balaton partján. 
(Élménybeszámoló egy későbbi hírlevélben.) Valamint ha-
gyományteremtő szándékkal napközis plébániai tábort 
szervezünk augusztusban, segítve ezzel a gyermekes csa-
ládok mindennapjait. Július 8-án Sümegre zarándokol az 
egyházközösség. A zarándoklat célja annak tudatosítása, 
hogy egész életünkben úton vagyunk, Isten Országa felé 
zarándokolunk. 
3.) Pályázatok helyzete: 
Külön foglalkoztunk két kiemelkedő projekt tárgyalásával. 
Közel 9 millió forintos beruházási összeg terheli a templom 
Szt. Márton utca felé eső tetősíkjának felújítását, szigorúan 

betartva az örökségvédelmi 
előírásokat. Szó esett továb-
bá a templom szigetelési 
munkájáról, mely érintené 
a templombelső falazatát, 
a benne megbújó korabeli 
freskók feltárását és eredeti 
állapotba visszaállítását, va-
lamint a kripta lejáratának 
megoldását és a szentély 

felé vezető oldalsó falfülkék beépítését.  
Fontos mérföldkő, hogy az Örökségvédelem engedélyt 
adott. Rengeteg feladat, még több együttgondolkodás és 
cselekvő akarat vár ránk az elkövetkező 3-6 évben. Kérjük 
a hívek segítő közreműködését, imáját a feladatok meg-
valósításához.            (Ádám Kata) 
 
A szomszéd fűje... 
 
Idén is megrendeztük az immáron 29. Szombathelyi Szalézi 
Nyári Oratóriumot, ami az elmúlt évekhez hasonlóan három 
hét. A tábor mottója: „Éltet a remény, hogy céljaid elérd!”  
A tábor egész ideje alatt színes programokkal készültünk  
 

 
 
200 általános iskoláskorú gyereknek. A táborozók minden  

hétfőn szentség-
imádáson vesz-
nek részt, melyen 
minden lelkes fiú 
ministrál, a lányok 
énekkarban éne-
kelnek, így ma-
gasztosabbá téve 
az áhítatot.  
Csütörtökönként 
kirándulni vagy a 
strandra megyünk. 

Péntekenként a táborlakók szentmisével zárják le az élménydús 
hetet, majd a szülőkkel közösen grilleznek.  

A héten a szabad-
program ideje 
alatt a gyerekek 
választhatnak a 
kézműves mű-
hely, a sportbaj-
nokság, a Bans-
percek és a süti-
műhely közül.  
A jó hangulatú 

csoportfoglalko-
zásokat az animá-
torok és a segítők 
tartják. A lelki prog-
ramon a fiatalok le-
bilincselő előadá-
sokon vesznek 
részt.  
 
 
Don Bosco legyen őrzője a táborozóknak!  

(Pados Benjamin) 
 
 
 

Hirdetések 
 

A nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra való regiszt-
rációban plébániánk szívesen segít. Kérjük, részvételi szán-
dékukat július 15-ig az irodán jelezni szíveskedjenek. Ferenc 
pápa által celebrált záró misére 2021. szeptember 12-én 
csoportos utat szervezünk. Jelentkezni szintén a plébániai 
irodán lehet.  
 
Miként azt korábban is hirdettük, felnőtt megtérők részére, 
katekumen csoport indul szeptember 27-től. Részletek a 
faliújságon olvashatók. 
 
A kedves testvérek kérésére a mécsesek meggyújtására a 
templom bejáratánál közvetlenül, a prágai kis Jézus előtt 
van lehetőség. Így a perselybe dobott pénzérmék hangja 
már nem zavarja meg a szentmise áhítatát.  
 
Jövő vasárnap – 07.04.-én – a perselyadományokat a Szent-
szék javára /Ferenc pápa karitatív céljaira/ továbbítjuk.  
Július 4-én, vasárnap a 10.00 órai szentmise végén Sarlós 
Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan megáldjuk a 
fiatal házasokat és a gyermeket váró szülőket.


