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Elszenderült az Úrban – Szent Ferenc boldog halálának 
ünnepe a szombathelyi ferences templomban 
 
2021. október 3-án vasárnap délután 4 órára hívek sokasága 
gyűlt össze a Szent Erzsébet templomban Szent Ferenc 
tranzitusának ünnepére, amelyre sok meghívott vendég 
is érkezett. A legnagyobb ferences ünnep szónoka Dr. Vár-
szegi Asztrik OSB emeritus pannonhalmi főapát volt.  
Eljöttek a szombathelyi szerzetesrendek tagjai is, a ferences 
világi rendiek, a ministránsok egy része pedig a szombathelyi 
szalézi templomból érkezett, így a szentmise a városban 
szolgáló szerzetesek ünnepe is volt.  

A ferences közösségek október 3-án, Assisi Szent Ferenc 
ünnepének előestéjén világszerte összegyűlnek a ferences 
templomokban, hogy megemlékezzenek a rend alapítójának 
tranzitusáról, vagyis lelkének e világból az Atya dicsőségébe 
való átmeneteléről, boldog haláláról. A csodás eseményt 

Celanói Tamás 
következőkép-
pen írja le  Bol-
dogságos Fe-
renc atyánk 
élete c. művé-
ben: „Síró fiaitól 
és testvéreitől 
körülvéve, az a 
legszentebb lé-
lek eloldódott a 
testtől, és bele-
veszett a ragyo-
gás mélységé-
be, a test pedig 

elszenderült az Úrban. Tanítványainak egyike pedig – egyál-
talán nem átlagos hírű ember – látta a szentséges atya 
lelkét, mint egy hold nagyságú és a nap ragyogását 
felülmúló csillagot, a nagy vizek fölött egy hófehér felhőcskén 
felfelé vitetve, egyenes úton az égbe szállni.”  
Dr. Gyenese Balázs világi elnök a szentmise előtt mondott 
köszöntőjében...                       (folytatás a második oldalon) 

         
Szentkúton a Csend házában 
 
Az elmúlt hónap végén János atyával együtt lelkigyakorlaton 
vettünk részt Mátraverebély-Szentkúton a nemrégiben el-
készült „Csend Házá”-ban, mely a kegytemplommal szembeni 
hegyoldalban, a keresztút elején épült U-alakú, földszintes 
ház, benne kilenc egyszemélyes cellával, valamint kápolnával, 
könyvtárszobával és ebédlővel.  
Már 1950 előtt is volt Szentkúton egy egyszerű remeteség, 
melynek nagyobb léptékű utódja ez a mostani. Az újjáépített 
kegyhely egységes arculatába illeszkedő ház télen is fűtött, 
meleg helyet biztosít az elcsendesedni vágyó zarándokoknak. 

Jelen esetben kilenc ferences testvér élvezhette a hely ál-
dásait. 
A lelkigyakorlat hagyományos meghatározása így szól: 
„gondosan megtervezett, gyakorlati következményekkel 
járó elmélkedési rendszer a katolikus hit alapigazságairól”. 
Lelkigyakorlatunk csendben (szilenciumban) telt el. Nem 
voltak hagyományos értelemben vett elmélkedések vagy 
előadások, hanem ki-ki maga mélyült el Isten jelenlétében. 
Közös imádságaink, szentmiséink és étkezéseink voltak, 
de ezeken nem volt kötelező részt venni, ha valaki a napi 
programját másképp alakította. Ebben is próbáltuk követni 
Szent Ferenc atyánkat, aki szívesen időzött magányban, 
erdős-sziklás helyeken. A majdnem végig kedvező időjá-
rásnak köszönhetően mi is jól el tudtunk időzni a házat 
körülvevő hatalmas erdőben sétálva, imádkozva, a teremtett 
világra figyelve. A tartományfőnök atya által gondosan 
megtervezett elvonulás, azt hiszem, mindnyájunk számára 
gyakorlati következményekkel járt: megerősödtünk szerzetesi 
hivatásunkban, lelkipásztori elkötelezettségünkben.  

        (Ferenc atya) 
 
Emberé a munka, Istené az áldás” –    
Terménymegáldás Assisi Szent Ferenc főünnepén 
 
Október 4-én, Szent Ferenc ünnepén, az esti szentmisén 
hálát adtunk, hogy dolgozhattunk, többen felerősödtünk 
betegségeinkből és folytathattuk a munkát.  
Megköszöntük a terményt, elfogadva a természeti viszon-
tagságok hatásait. Annak idején Édesapám kertész ember 
lévén megkeverte a virágföldet, felrakta az ültető asztalra, 
prizmába (téglalap alapú gúla) rendezte és a közepébe 
keresztet rajzolt, “megáldotta”. Ha kinyílt az első virág a 
ciklámenek közt...              (folytatás a második oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról) 
 
...megköszönte Asztrik főapát úrnak, hogy elfogadta a 
meghívást és megemlékezett a ferencesek bencésekhez 
fűződő különleges kapcsolatáról, akik elsőként álltak Szent 
Ferenc mellé, meglátták benne azt a tüzet, amely épít, és 
nem pusztít, majd rábízták egyik romos mezei kápolnájukat.  
Várszegi Asztrik főapát prédikációjában felidézte a feren-
cesekkel kapcsolatos emlékeit és Szent Ferenc életpéldáját 
állította a hívek elé kiemelve egyháztörténeti szerepét. A 
tudós főapát hangsúlyozta, hogy az egyház fásultságában 
Ferenc tüze az isteni gondviselés különös kegyelme volt, 
amely a 12. század végének sok problémájára adott lelki 
megújulást.  
Amint Szent Ferenc Istenbe vetett szilárd hittel és szeretettel 

készült a halálra 
és magához ölel-
te, mint nővérét, 
úgy  mi is le-
gyünk felkészül-
tek, ne érjen ké-
születlenül min-
ket halál, figyel-
jünk oda, hogy 
családtagjaink 
szentségekkel 
ellátva készülje-
nek fel a nagy 
útra. A szentmise 
után a főpap ve-
zetésével a hívek 
a Szent Ferenc 
mellékoltárhoz 

vonultak, ahol gyertyákkal a sötét templomban emlékeztek 
meg Szent Ferenc lelkének átmeneteléről.  
Az ünnep zárásaként vendéglátás volt a kolostor ebédlő-
jében, amely zsúfolásig megtelt és nagyszerű, örömteli 
hangulatban telt. 

A témához ajánló: John Henry Newman: Gerontius álma, 
amelyet Edward Elgar megzenésített és november 1-jén 
Budapesten a Müpában adják elő. 
 
https://m.mupa.hu/program/komolyzene-opera-szinhaz/el-
gar-gerontius-alma-2021-11-01_19-30-bbnh   

   (Rétfalvi Balázs) 
  
(A fotókat a Tóth fotó munkatársa, Szilvágyi Marcsi készítette!)  
 

 
 
(folytatás az 1. oldalról) 
 
... az máshova nem kerülhetett, csak a Szűz Mária szobor 
elé. Talán ez is a szüntelen imádkozás egy formája volt.  
Szerintem próbáljuk meg mi is beépíteni napjainkba, tevé-
kenységeink közé az ilyen jellegű hálaadást.  

Köszönöm a Jó Istennek, hogy ott lehettem a hétfő esti 
terményáldáson.

                 (Nagy Attila) 
 
Ima a választásokig 
 
Keresztény közéleti szereplők, írók, művészek, orvosok, 
papok szólítottak meg mindannyiunkat Szent István király 
ünnepén, hogy a 2022-es választások vasárnapjáig : 
Imádkozzunk mindennap azért, hogy a parlamentbe olyan 
képviselők kerüljenek, akik a tízparancsolat szellemében – 
annak minden pontját komolyan véve – igyekeznek végezni 
képviselői munkájukat!  
Könyörögjünk hazánkért és azokért, akik a közhatalmat 
gyakorolják, hogy „a magyarság saját útját járva a tágasabb 
jövő reményében az ég felé építkezzen, és múltjában, ke-
resztény gyökereiben biztos talajt érezzen a lába alatt”! 
 

Hirdetések 
 
Vasárnap a 10 órás szentmisében járulnak a gyermekek az  
első szentáldozáshoz. 
Október 13-án, szerdán, Fatimai Szűz Mária jelenésének 
emlékére engesztelő szentségimádást tartunk 17.00 órai 
kezdettel. 
Jövő vasárnap – október 17-én – Missziós vasárnap, a 
perselyadományokat a missziók javára gyűjtjük. Egyben 
imádkozzunk az Egyház missziós munkájáért és a misz-
szionáriusokért! 
Október 31-én csehimindszenti kirándulásra, Mindszenty 
József bíboros úr szülőfalujába hívjuk és várjuk plébániánk 
családjait. Kérjük, jelentkezzenek az irodán.  
Október 17-én, 24 és 31-én a szentmisék után a templom 
bejáratánál lehet befizetni az egyházi hozzájárulást. 
Ezzel szeretnénk megkönnyíteni a befizetést. Hálásan kö-
szönjük a hozzájárulást. 
November 1-je és 30-a között az esti 18.00 órás szentmiséket 
elhunytjainkért ajánljuk fel. Kérjük, hogy a lezárt boríté-
kokba helyezzék el az elhunytak nevét (több nevet is fel-
írhatunk), a szentmisékre szánt adományt, és az irodába 
vigyük be. Az elhunytjaink nevét tartalmazó borítékokat 
minden szentmisén az oltárra helyezzük. 
Idősek, nyugdíjasok számára indítunk közös beszélgetési 
lehetőséget október 13-tól, de. 10 órai kezdettel a Szent 
Erzsébet teremben. Várjuk rá az idős testvéreket. A nyug-
díjas klubbot vezeti Kovács Ferenc, székesegyházi káplán 
atya, szervezi László Judit, plébániai munkatárs. 


