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Angyalos Boldogasszony kápolna búcsúünnepe 
 
Porciunkula napján, vagyis az Assisiben található Angyalos 
Boldogasszony kápolna búcsúünnepén János atya meg-

hívására együtt ün-
nepelhettem a 
szombathelyi fe-
rences plébánia 
szép számban ösz-
szegyűlt hívő kö-
zösségével. Az 
alábbiakban rövi-
den összefoglalom 
az elhangzott 
szentbeszédet. 
A Porciunkula (a 

népi elnevezés jelentése: kis rész, kicsiny terület) története 
a Szent Ferenc előtti időkre nyúlik vissza: bencés szerzetesek 
építették, akik – miközben Assisi határában lévő szántó-
földeiket művelték – ezen a helyen gyűltek össze imádkozni. 
Idővel azonban a kápolna elhagyatottá vált, és egyike lett 
azoknak az Assisi határában lévő kápolnáknak, amelyeket 
megtérése után Szent Ferenc saját kezével állított helyre. 
A következő évszázadok az alig nyolc méter hosszúságú 
épület fölé hatalmas 
bazilikát emeltek, 
amely – akárcsak 
egy kagyló az igaz-
gyöngyöt – őrzi a 
Szent Ferenc építet-
te falakat, azt a szá-
mára különösen 
kedves helyet, ahol 
rendalapító atyánk 
a legerőteljesebben 
tapasztalta meg az 
Úristen kegyelmét. 
Angyalos Boldogasszony ünnepe a kezdetekre és a végső 
beteljesedésre irányítja figyelmünket. A kápolna főoltárképén 
az Angyali Üdvözlet jelenete, a Megtestesülés nagy üdv-
történeti pillanata tárul elénk. Ugyancsak a kezdetek ke-
gyelmére emlékeztet, hogy ezen a helyen kezdett kibon-

takozni a ferences 
rend: amikor Szent 
Ferenc felismerte, 
hogy számára a bűn-
bánó élet lesz az üd-
vösség útja, és a nyo-
mába szegődtek első 
társai, a testvéri kö-
zösség ezen a helyen, 
a Porciunkula körül 
telepedett le. Később 
itt tett fogadalmat 

Szent Klára is, így a második rend, a klarissza nővérek kö-
zössége is e helyről veszi eredetét... 
            (folytatás a második oldalon) 

 
Albin atya gyémántmiséjét ünnepeltük 
 
Augusztus 1-én, Angyalos Boldogasszony ünnepének elő-
estéjén mi, a Szent Erzsébet Plébánia hívei, valamint a Bú-

csúszentlászlóról és Ne-
messzalókról érkezett lel-
kes vendégek- dacolva a 
nagy hőséggel- Horváth 
Albin atya gyémántmi-
séjének megünneplésére 
gyűltünk össze. Mindany-
nyian nagy izgalommal 
vártuk, hogy a papi ott-
hon szerény lakóját ismét 
magunk között tudhas-
suk. 
 A karzatról a szentmise 
elején egy „énekesmadár” 
vidáman trillázott, jelez-
ve: „Hát, megjöttem, drá-
ga jó Testvéreim…Itt va-
gyok.” S bizonyára nem 

csak az én szívem dobbant meg, mikor megpillantottam a 
törékeny Ünnepeltet, szelíden és egyszerűen, ahogy János 
atya őt a tolókocsiban a padsorok között az oltár felé tolta.  
Az akadálymentesítést erős testvérek karjai végezték el, s 
így megkezdődhetett a szertartás Albin atya halk hangján: 
„ Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
Árus-Kovács Gábor nemesszalóki plébános és Gyenese 
Balázs képviselőtestületi elnök mindannyiunk nevében 
egyszerű szavakkal, testvéri szeretettel köszöntötték a 
jubiláló ferences atyát, méltatták hűségét a megpróbálta-
tások idején is. A szentmise végén Albin atya Szent Ferenc 

ritkán látott erek-
lyéjével adta ránk 
ünnepélyes áldását.  
Ezután nyílt alka-
lom arra, hogy az 
összegyűlt hívek 
személyesen is 
odaléphessenek 
szeretett lelkipász-
torukhoz és gyón-
tatójukhoz köszön-
teni őt, gratulálni 
hosszú papi szol-
gálatához vagy 
csak megsimogatni 

az öreg felszentelt kezeket, amelyeket még ma is összekulcsol 
valamennyiünkért.  
Fölséges Isten, köszönjük Neked, hogy Horváth P. Albin 
szerzetes papot hozzánk is elküldted és megőrizted őt a 
papi szolgálatban, sokunk számára pedig példaképül adtad 
őt emberségből és felebaráti szeretetből. Kérünk, taníts 
meg minket az idősek tiszteletére és szeretetére, s irányítsd 
figyelmünket elmagányosodott embertársaink felé.

(Horváth Ilona) 
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...Másfelől azonban a végső beteljesedés felé is mutat az 
ünnep. A Porciunkula-kápolna oltárképén látható Szűz 
Mária mennybevétele is, amint angyalok serege fogadja a 
mennyben (innét az Angyalos Boldogasszony elnevezés). 
Szent Ferenc pedig ezen a helyen kívánt meghalni, itt 
történt az ő boldog halála – tranzitusa – 1226. október 4-
én. Végül pedig – bennünket is személyesen érintő módon 
– ehhez az ünnephez kötődik a teljes búcsú elnyerésének 
azon lehetősége, amelyet Szent Ferenc a kápolnát felkeresők 
számára kért és kapott meg III. Honóriusz pápától, s amelyet 
későbbi pápák a világ valamennyi plébániatemplomára 
kiterjesztettek.  
A  búcsú – hitünk tanítása szerint – a bűnökért járó 
ideigtartó büntetések elengedése. Isten a szentgyónásban 
megbocsátja bűneinket, azonban a következmények – 
mindaz a büntetés, amelyet a bűn magában hordoz – 
megmaradnak. A tisztítóhely nem más, mint annak fel-
ismerése, kivé lehettünk volna, ha Isten rólunk elgondolt 
tervét megvalósítjuk. A búcsú azt jelenti, hogy Isten 
kegyelme a bűnbocsánaton túl a bűn okozta sebeket, fájó 
következményeket is meggyógyítja. Boldogasszony ünnepén 
a szokásos feltételek teljesítése által (gyónás, áldozás, 
imádság a Szentatya szándékára), Szent Ferenc közbenjá-
rására ezzel a teljes gyógyulással ajándékoz meg bennünket 
a végtelenül irgalmas Isten. 

fr. Balázs Jeromos 
 
PILLANATKÉPEK A NARDAI KARITÁSZ TÁBORBÓL 
 
Általában a tábor szó hallatán sokaknak a nagy tömeg, az 
ötlettelen bolyongás, tétlen ténfergés, a lityi-lötyizés jut 
eszükbe. Vagy éppen ellenkezőleg egy hyper-szuper, kü-
tyükkel túlfinanszírozott, elit tábor, ahol minden a csupa 
elsőhasználatos újdonságok erejével nyűgözi le és teszi 
szervezhetővé a jól válogatott résztvevőket.  
A nardai karitász táborba meghívtak. Nem volt túlinstruálva 
a feladat. „Valamit muzsikáljak a gyerekeknek, foglaljam le 
őket úgy negyvenöt perc erejéig.”  
Mire odaértem, kiderült százhúsz gyermek és kiskamasz. 

Megérkeztem közéjük. Éppen a tízórait szuszogták. Kö-
zépsúlyos kajakóma. Bávatag tekintetek. Mintha csak 
Weöres Sándor Bóbitájában lennénk a békahadak kettő-
száznegyven pislogó tekintete előtt. Uram, irgalmazz! – 
futott át rajtam, most mi lesz?! No, jó akkor muzsikáljunk. 
A Pink Panther szvingjét csettintgettettem és abba igye-
keztem beleilleszteni a közismert jazz-nótát, a lehúzott 
hangokkal, csak ez alkalommal trombitával. Egészen jól 
belejöttek. Nem hiába, a ritmus az élesztő. Meséltem nekik 
Assisi Szent Ferenc gubbio-i farkas legendájáról. Hamar 
rájöttek, hogy a falánk és őrjöngő farkas egy szimbólum, 
mégpedig az ember elállatiasodásának egy konkrét esete. 
Meg is beszéltük a dolgot, hogy jobb, ha valaki kéri a szük- 

 
ségletei teljesítését, minthogy a hiányérzettől megvaduljon 
és állati követelőzésbe fogjon, a többieket sakkban tartva. 
Ez talált. Ehhez még íves kartonokon illusztrálva végigvettük 
a Miatyánk kéréseit és megállapítottuk közösen, hogy azok 
is mind-mind szükségletekről szólnak.  

Olyanok-
ról, aminek 
teljesülése 
n é l k ü l 
b e n n ü n -
ket is fe-
n y e g e t , 
hogy vé-
rengző far-
kasai le-
szünk egy-
másnak.  
Az egyik 

kisgyerek meg is jegyezte: „Te biztos varázsló vagy, mert 
ilyen produkciót a tévében láttam utoljára.” Megnyugtattam, 
hogy soha nem voltam varázsló, csak sikerült őket egy 
kicsit elvarázsolni. 
Még maradtam ebédig. Marietta szeretettel marasztalt 
ebédre. Közben még egy kisebb furulyaiskolát nyitottam. 

A leheletfinom kis-
gyerekek kaptak 
egy-egy furulyát és 
szépen mindenki 
megmutatta, hogy 
mit tud. Közben ki-
derült, hogy bizony 
egyik-másik gyer-
mek rendkívül sú-
lyos körülmények 
közül érkezett. A leg-

különlegesebb élményem, amiért hálás vagyok a Szűza-
nyának, hogy találkoztam hálás és szeretetreméltó gyere-
kekkel.                       

        (P. Kercza Csaba Asztrik ofm) 
 

Hirdetések 
 

Fatimai engesztelő imaórát tartunk augusztus 13-án, 
pénteken délelőtt 10 órakor a Loretó kápolnában.  

 
Augusztus 14-20 között, Esztergom-
tól– Mátraverebély-Szentkútig szer-
vezett ferences ifjúsági zarándoklatra 
még várjuk a vállalkozó szellemű 
ifjú testvérek jelentkezését.  
 
Jövő vasárnap augusztus 15-én 
Nagyboldogasszony Főünnepe lesz.  
 
A 8. osztályt végzett fiatalok részére, 
bérmálási felkészítő indul plébáni-

ánkon szeptember végétől. Jelentkezésüket leadhatják a 
plébánia irodájában vagy a sekrestyében. 
 
Miként azt korábban is hirdettük felnőtt megtérők részére  
katekumen csoport indul szeptember 27-től. Részletek a 
faliújságon olvashatók. 
 
Augusztus 14-én a Mária Úton gyalogos zarándoklat lesz. 
Részletek a plakáton olvashatók.


