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Magnificat, Mária Nagyboldogasszony ünnepére 
 
Mária azt kívánja, hogy Isten nagy legyen a világban, nagy 
legyen az ő saját életében, jelenvaló legyen mindnyájunk 
körében. Nem fél attól, hogy Isten vetélytárs lehetne a mi 
életünkben, aki elvenne valamit a mi szabadságunkból, 
vagy nagyságával leszűkítené életünk terét. Mária jól tudja, 
hogy ha Isten nagy, akkor mi is nagyok vagyunk. Õ életünket 
nem elnyomja, hanem felemeli és kitágítja. Életünk éppen 
Isten ragyogásában válik igazán naggyá. Az utolsó három-
négy évszázadban az emberiség nagy kísértést él át. Egyre 

inkább úgy gondolja, hogy Isten 
a parancsaival megfoszt sza-
badságunktól, leszűkíti életünk 
mozgásterét. Ezért akarják so-
kan, hogy Isten eltűnjön az élet-
ükből, hogy így legyenek füg-
getlenek, hogy önmaguk le-
gyenek, hogy azt tehessék, amit 
akarnak. Ez volt a tékozló fiú 
gondolata is, aki nem értette, 
hogy éppen azért volt szabad, 
mert édesapja házában élhetett. 
Távoli országba ment és fölélte 
nemcsak a pénzét, de az egész-
ségét és az önbecsülését is. Vé-
gül megértette, hogy az atyai 
házból eltávolodva nem sza-
baddá, de éppenséggel nyo-
morúságos szolgává lett. Meg-
értette, hogy csak az atyai házba 
visszatérve lehet igazán szabad 
és találhatja meg életének szép-
ségét. Így van ez korunkban is. 
Azelőtt sokan azt hitték, hogy 

Istent félretéve, csak a saját gondolataikat és akaratunkat 
követve valóban szabadok lesznek. De ahol eltűnik Isten, 
ott az ember nem lesz nagyobb, sőt elveszti az isteni mél-
tóságot, elvész arcáról Isten sugárzása. Végül úgy érzi 
magát, mint a vak véletlen terméke, mely kény és kedv 
szerint használható, vagy kihasználható. Ez az a tapasztalat, 
amit a mi korunk megerősített. Csak ha Isten nagy, akkor 
nagy az ember is. Mária alakjából kell kiindulnunk, hogy 
ezt megértsük. Nem eltávolodnunk kell Istentől, hanem a 
jelenlétében élnünk, arra kell törekednünk, hogy nagy 
legyen az életünkben, vagyis figyelemmel hallgatnunk 
kell Isten szavára és követnünk kell azt. Így ragyog ránk az 
isteni méltóság sugárzása. „Fontos, hogy Isten nagy legyen 
közöttünk, közéletben és magánéletben egyaránt.” Fontos, 
hogy Krisztus keresztje, a szentek szobrai utcáinkon és te-
reinken, templomaink tornya városainkban és falvainkban 
figyelmeztessen Isten jelenlétére, közös emberi méltósá-
gunkra. Legyen jelen Isten minden napunkban, reggeli 
imádságunktól egészen estig. Adjunk időt az Istennek, 
adjuk Istennek a vasárnapunkat és ettől erősebb, szebb 
lesz az egész családunk és az életünk.  

          (Erdő Péter, bíboros) 

 
Assisi Szent Klára ünnepére 
 
Egy elaggott, halódó világban, melyben a hit szeme elho-
mályosult, az erkölcsi magatartás bizonytalanná vált, a 
férfias tetterő megbénult, és hozzá olyan időben, mikor a 
szenny és a gonoszság benső frigyre léptek egymással, 
tetszett a jó Isten emberszeretetének kegyessége titokzatos 
mélyéből merőben új szerzetesrendeket életre hívni, és 
azok segítségével megtámasztani az Egyházat, és megújítani 
az erkölcsi rendet. Ezeket az új atyákat és lélek szerinti kö-
vetőiket joggal nevezhetném a világ világosságainak s az 
élet útmutatóinak és tanítómestereinek. Bennük az immár 
esti homályra hajló világ ismét déli verőfényre fordult, 
hogy a sötétségben botorkáló is meglássa a világosságot.  
 Ámde semmiképpen sem illett volna, ha a gyöngébb 
nemnek nélkülöznie kellett volna ezt a segítséget, holott 
a bűnök örvényé-
ben való vergődé-
sében a vétek kí-
vánása őt is sar-
kallja, gyöngesége 
pedig még inkább 
vétekre ösztönzi. 
Ezért támasztotta 
a jóságos Isten a 
minden tiszteletre 
méltó Klára szüzet, 
és állította benne 
az asszonyi nem 
elé a legfényeseb-
ben világító fény-
forrást; olyan fé-
nyeset, hogy te is, 
Szentséges Atyám, 
siettél azt tartóra 
helyezni, hogy vi-
lágítson a ház min-
den lakójának és 
csodáinak lenyű-
göző hatása alatt 
a szentek sorába 
iktattad őt. 
Ezen rendek atyját 
benned tiszteljük, 
táplálóját teben-
ned ismerjük, ol-
talmazóját teben-
ned szeretjük, urá-
nak téged vallunk. 
Mert ámbár az óri-
ási hajó kormány-
zása nagy mérték-
ben igénybe vesz, 
ez nem akadályoz 
abban, hogy a kicsiny sajkának is különös gondját viseld.  
(A pápának szóló ajánló levél Szűz Szent Klára életírásához)  
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A plébániai „kultúrház” tetőfelújításával kapcsolatban 
az elmúlt hónapok eredményeit az alábbiakban foglalom 
össze: 
1) A faanyagvédelmi szakértő a padlástéri bejárása során 
megállapította, hogy a faanyagok károsodásának helyzete 
a 2019 óta változatlan. A károsodással a tetőszerkezet 
néhány eleme is érintett, több szerkezeti elem cserére 
szorul. A padlás kártevő-mentesítése sürgős feladat, azt 
mihamarabb a teljes tetőtérben szakkivitelezővel el kell 
végeztetni. 
2) A tartószerkezet-tervező megállapította, hogy a tető 
leggyengébb elemei a sárgerendák, azok el vannak korhadva, 

cserére érettek. Cse-
réjükhöz az azokra 
merőleges kötőge-
rendákat meg kell 
emelni, a tetőszerke-
zet megemelését a 
tetőfedés eltávolítása 
után lehet csak elvé-
gezni. Egyéb szerke-
zeti elemek cseréje is 

szükséges, a tetőszerkezet javításának elvégzéséhez tar-
tószerkezeti kiviteli terv készítése szükséges. A tetőszerkezet 
felújítását a héjazat eltávolításakor a teljes tetőszerkezeten 
el kell végezni. 
3) A meglévő napkollektorok tetőn elhelyezésekor a korábbi 
tetőfedés eltávolításra került, így ezen a tetőszakaszon je-
lenleg a napkollektorok képezik a tetőfedést. Az azt kör-
bevevő bádogozások 
nem megfelelően víz-
zárók, ezért a tető a 
kollektorok környeze-
tében több helyen be-
ázik, károsítva a tető-
szerkezetet is. A tető-
szerkezet javításához a 
napkollektorok ideig-
lenes vagy végleges leszerelése is szükséges. 
4) A tetőfedést a meglévő napkollektorok alatt is javasolt 
megépíteni. 
5) A tetőfedés részleges cseréje esetén az új cserép nagy 
valószínűséggel nem lesz egybeépíthető a jelenlegi fedéssel 
annak méretei és alátét szerkezetei miatt. Újabb nehézséget 
vet fel az ereszcsatorna magasságában történő változás, 
ez újabb vizesedést okozna. 
Az örökségvédelmi hivatallal folyamatban vannak az egyez-
tetések a húzott cserép alkalmazása kérdésében.  
Fentiek miatt a tetőfedés részleges cseréjére nincs lehetőség, 
a kártevő mentesítést, a tetőszerkezet javítását, a megújuló 

energia hasznosító, te-
tőre szerelt szerkezetek 
cseréjét és a tetőfedést 
az érintett tetőszakasz 
egészén egy időben 
szükséges elvégezni. 
Ebben a helyzetben ja-
vasolom, hogy a meg-
ítélt támogatási összeg-

ből az alapanyagok beszerzése történjék meg az anyagi 
keret erejéig, ez a folyamatosan emelkedő építőanyag 
árak és az azokkal kapcsolatosan rendre jelentkező beszerzési 
nehézségek miatt is javasolt. Ezt követően egy következő 
anyagi forrás megjelenésekor lehet a kivitelezési munkákat 
elvégezni.     (Mátis Barna főmérnök) 

 
    

A betlehem- és szenvedő Jézus – fülke kialakítása a 
szentély bejáratánál 

 
Korábban már beszá-
moltunk az egyházköz-
ségi képviselőtestület 
döntéséről, melyben a 
takarítóeszközök áthe-
lyezése nyomán meg-
ürült két oldalsó fülké-
ben a ferences lelkiség 
két legfontosabb lelki-
ségi helyét: a születés 
és a szenvedés szent 
titkát a hagyományos 
ábrázolásban szemlél-
tetnénk.  
A szobrok adottak.  A  
karácsonykor a Lore-
to-kápolnában elhelye-
zett betlehemi szobrok 
kapnak majd új, állan-
dó elhelyezést a szen-
tély-bejárat jobb oldali 

fülkéjében, a bal oldalon pedig a templom végében 
található szenvedő Jézus-szobor. Úgy lép be a pap a szen-

télybe, az eucharisztikus 
áldozat helyére, hogy 
szemléli a törékeny, kis 
emberi testet kiszolgáltat-
va önmagát az egész vi-
lágnak – és a másik olda-
lon a leköpött, meggya-
lázott, összetört Emberfiát.   
Így lép be a Szentek Szent-
jébe, hogy ott Krisztus sza-
vára a semminek látszó 
papírvékonyságú ostyá-
ban imádja az alázatos 
Urat, a mindenség Királyát, 
aki újból és újból a mi ke-
zünkbe adja önmagát. 
Jászol és kereszt, ismétel-
hetjük a megyéspüspök 
úr jelmondatát – és szem-
lélhetjük testi szemeinkkel 
a Jóisten alázatát és szent-
ségét, ahogy Rendala-
pítónk is látni szerette az 
Urat földi életében. 

    (P. Tokár János) 
 

Hirdetések 
 
Jövő héten, pénteken augusztus 20-án Szent István király 
ünnepén ünnepi miserendet tartunk templomunkban, a 
11.30-kor és a 18.00-kor kezdődő szentmise is elmarad.  
A plébánia iroda ezen a napon zárva tart.  
 
A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet szombathelyi és körmendi 
irodája segítséget nyújt a megváltozott munkaképességű 
testvéreinknek a munkaerőpiacon való eligazodásban. To-
vábbi részletek a faliújságon kihelyezett tájékoztatón ol-
vashatók.  


