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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi  
Csoportjának Jubileumi Estje 
 
Október 15-én,  pénteken a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Szombathelyi Csoportja fennállásának 30. évfordulóját ün-
nepelte. A 30 éve II. János Pál pápa 1991-es szombathelyi 
látogatására alakult csoport küldetéseként a hit védelmét 
és a karitatív feladatok ellátását határozta meg az önkén-
tesség jegyében.  
„Nem tudom, mire vágysz, de egy dolgot tudok: igazán csak 
azok lesznek boldogok, akik keresik és megtalálják, hogyan 
szolgáljanak másokat.” - áll minden évben az MMIK függönyén 
munkánk mottója Albert Schweitzertől.  

A gála keretében dr. Asbóth Mária, a csoport vezetője kö-
szöntötte a megjelenteket. Esténk örökös házigazdája most 
is Prikazovics Ferenc volt.  
Az elmúlt években a határon túli magyar területekről 
érkezett gyermekek szerepeltek a Jótékonysági Esteken, 
most a jubileum alkalmából városunk jeles művészei léptek 
fel egy-egy darabbal.  

(A fotókat Büki László a Vaskarika.hu  főszerkesztő- tulajdonosa készítette!) 
Cserkuti Gábor és Orosz Sándor adta elő gordonkaduóját, 
Németh Judit és Szerémi Zoltán a Weöres Sándor Színház 
művészei szavaltak, ...              (folytatás a második oldalon)      

 
Tetőcsere 
 
Hosszas előkészületbe telik, mire neki állhatunk a színház-
épület tetőcseréjének. Csábító körülmény, hogy rendelke-
zésre áll 4 millió forint pályázati összeg, 3 millió forint egy-
házmegyei támogatás, és elborzasztó a másik oldalon sok-
sok műszaki akadály. Kezdetben csak a Szent Márton utcai, 
északi oldal, a tető felének rendbe tétele volt betervezve. 
Erre készült a pályázat, a tervek. Majd a faanyagvédelmi, a 
gombásodási, a statikai és legvégül az energetikai szak-
vélemények, a korábbról otthagyott több köbméternyi 
bontott cserép, megnövelte és napról - napra nehezíti a 
feladatot.  
Ma már egyértelmű, hogy a tetőt csak egyben lehet cserélni, 
a napkollektorok elavultak, alattuk hiányzik a tetőfedés, a 
sittet el kell távolítani, az egész tetőszerkezet statikailag 
labilis, a könnyező fagomba vegyszeres kezelése újabb 
feltárásokkal jár. 
Mindezek következménye, hogy a már háromszor módosított 
pályázati határidőt tovább nem lehet még egyszer változ-

tatni, mindezt 
jóvá kell még 
hagynia az Or-
szágos Tervta-
nácsnak, a he-
lyi örökségvé-
delemnek.  
A fűtési szezon-
ban pótolni kell 
a leszerelendő 
napkollektoros 
energiaveszte-
séget, újabb 

anyagi forrásokról muszáj gondoskodni – különösen a 
mostanában elszabadult építőipari anyagárak miatt is –  
és legfőképpen imádkozni azért, hogy jó idő legyen, ne 
essen az eső, és a hőmérséklet se legyen nagyon zord. Az 
év végéig már csak két hónapunk van. És mindennek bele 
kell férnie.  
Bizonyára elkel majd a fizikai segítség a sitt letakarításához, 
a költségek fedezéséhez. Előre is hálásan köszönöm, ha 
ezt a helyzetet imáinkban, lelkünkben hordozzuk! 

    (P. Tokár János) 
 
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”! 
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(folytatás az 1. oldalról) 
 
... Feriencsik László fagottművész és Kiss Márton zongora-
művész varázsoltak el játékukkal. A táncok kedvelői a múlt 
és a jelen stílusait megtestesítő produkciókat láthattak az 
Ungaresca Táncegyüttes és a West Side TSE jóvoltából.    
A Csoport részéről Lendvai Rezső számolt be a múlt nagy 
eseményeiről, mérföldköveiről. Mint ahogy dr. Asbóth Mária 
csoportvezető kiemelte, az este a köszöneté, amelynek 
jegyében kitüntetések átadására került sor. A rendezvényt 
jelenlétükkel megtisztelték Szombathely egyházi és világi 
vezetői. Dr. Balázsy Péter megyei jegyző a Vas Megyei Ön-
kormányzat elismerő oklevelét adta át dr. Asbóth Máriának. 
Az ivánci és a csákánydoroszlói Vas Megyei Szakosított 
Otthon gondozottjai és vezetői saját kézzel készített ado-
mányaikat adták át a csoportnak.  

  (Domina Ákos, máltai önkéntes) 
 
Krumpliosztási akció 
 
Mintegy fél tonna krumplit juttattunk el október 19-én és 
20-án, a verőfényes napsütésben a körzetünkhöz tartozó 

rászoruló nagycsalá-
dosok és szegény kö-
rülmények között élő, 
egyedülálló idős test-
véreink számára.  
Az egyházmegyei ka-
ritász - ahogy eddig 
minden évben - idén 
is gondolt ránk,  s a 
többi plébániai kari-
tászcsoporttal együtt 
nekünk is lehetőséget 
adott arra, hogy a 
szétosztásban segít-
ségükre legyünk. Ez-
által biztosította azt, 
hogy több család asz-
talára kerülhessen 
krumpliból készített 
főtt étel. Az osztáskor 
a gyerekek örömmel 
futottak hozzánk, s pró-
báltak a "cipekedés-
ben" segíteni.   
Így, együttes erővel 
sikerült is behordani 
a több kiló krumplit. 
A járókelők is kíváncsi 
tekintettel figyelték 
ténykedésünket, és 
volt, aki meg is kér-
dezte, hogy melyik 
párt képviselői va-
gyunk. Ám, amikor 
meglátták a karitász 
feliratot, elismerőleg 
bólintottak. Csodála-
tos érzés megtapasz-

talni a felebaráti szeretet ilyen formájú megnyilvánulásait. 
 
Hálásan köszönjük a családok nevében is az adományt, és 
az adakozás során átélt szeretetteljes pillanatokat.             

    (Karitász munkatársak) 

 
                                     

Hirdetések 
 
A múlt vasárnapi Missziós gyűjtés alkalmával 173.980 Ft-
ot továbbítunk az Egyházmegyének. Hálásan köszönjük a 
hívek nagylelkű adományait. 
 
Október 24-én és 31-én a szentmisék után a templom be-
járatánál lehet befizetni az egyházi hozzájárulást. 
Ezzel szeretnénk megkönnyíteni a befizetést.  
Hálásan köszönjük a hozzájárulást. 

 
Október 29-én, 18.00 órai 
kezdettel kerül sor a Magyar 
Passió című filmdráma kö-
zönségtalálkozóval egybekö-
tött díszbemutatójára az Ago-
ra- Savaria Filmszínházban. A 
díszvendég Eperjes Károly 
színművész, a film rendezője 
lesz. Bevezetőt mond és a 
film utáni beszélgetést János 
atya vezeti. Részletek a pla-
káton olvashatók.   
Emiatt az esti 6 órakor  
kezdődő szentmise elmarad. 
 

Október 30-án csehimindszenti zarádoklatra, Isten szolgája, 
Mindszenty József bíboros úr szülőfalujába hívjuk és várjuk 
a testvéreket.  
 
November 1-től a téli időszámítás miatt a hétköznapi 
esti szentmisék délután 5 órakor kezdődnek. 
 
November 1-je és 30-a között az esti 17 órás szentmiséket 
elhunytjainkért ajánljuk fel. Kérjük, hogy lezárt borítékokba 
helyezzék el az elhunytak nevét (több nevet is felírhatnak), 
a szentmisékre szánt adományt, és az irodába vigyük be. 
Az elhunytjaink nevét tartalmazó borítékokat minden 
szentmisén az oltárra helyezzük. 
 
November 1-je Mindenszentek főünnepe, parancsolt 
ünnep, másnap Halottak napja. A Kripta október 30-tól 
november 3-ig lesz nyitva, hogy imádkozhassunk elhunyt 
szeretteinkért. 
 
November 3-tól lehet szentmisét íratni a 2022-es évre a 
plébániai irodán.  
 
Teljes búcsút nyerhet az, aki november 1-je és 8-a között a 
temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és imádkozik a megholtakért. 
Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a szentatya szándéká-
ra. 

 
 
 
József, az igaz ember címmel tart 
lelki napot Dr. Székely János püspök 
atya október 30-án a Martineum Fel-
nőttképző Akadémián.  
Részletek a faliújságon olvashatók. 
 
 
 

Október 31-én a téli időszámítás kezdődik. Legyünk figye-
lemmel az óra átállítására. (+1 órát nyerünk.) 


