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Képviselőtestületi ülés 2021. október 22-én  
 
A múlt hét pénteken ülésezett egyházközségünk képvise-
lőtestülete.  
Hálát adtunk a NEK-re visszaemlékezve a Jóistennek, hogy 
ország-világ előtt tanúságot tehettünk hitünkről. Imád-
koztunk távollevő testvéreinkért: kórházi kezelésben ré-
szesülő Bertalan testvérért, medjugorjei zarándoklaton 
tartózkodó Asztrik atyáért. 
Első napirendi pontunk a képviselőtestület belső értékeinek 
fejlesztéséről szólt: mik az erősségeink és miben lehetne 
és kellene is többet tennünk közösségünk érdekében. Egy 
vicces példa is szóba került: amit bedobsz a perselybe (va-
lamit a közösbe), tedd alá a tenyered, essen bele, legyen a 
tied és utána mutasd meg, mit tudsz vele kezdeni. Magyarul: 
annyit és olyat javasolj, amit meg is fogsz valósítani! 
Továbbá az érvényes Szabályzat szerint szükséges, hogy a 
Testület munkacsoportokba szerveződjék, legyen éves 
munkaterve, ami szerint cselekszik. Tehát nem elég évente 
kétszer-háromszor egy-egy hosszabb tájékoztatást végig- 
hallgatni, szükséges, hogy a megválasztott tagok életképesen 
szervezzék is a rájuk bízott területeket. 
Tervezzük, hogy „saját kivitelezésű” lelkigyakorlatot szer-
vezünk. Mindenki kap egyéniségének megfelelő eszközt a 
három nap dinamikus feldolgozásához (ima, előadás, játék, 
színdarab, csoportmunka, ének, közös étkezés, megbeszé-
lés…), amivel egy közös célkitűzés irányába lelkileg felké-
szülünk. 
Ebben az évben is – a tavalyiéhoz hasonlóan – a Szent Er-
zsébet-napi Jótékonysági Estet leginkább zenei áhítat for-
májában ünnepeljük. Erről egyhangúlag szavazott a Testület. 
Az adományokat a kriptalejárat elkészítésére gyűjtjük. A 
három nap teljes programját rövidesen szórólapokon és a 
Hírlevélben hirdetjük. 
A leghosszabb téma a plébánián történő és várható felújí-
tások lettek. A Hírlevélben az ezekről szóló információk 
rendre megjelennek. Így a templom mögötti színházterem 
tetőfelújítása, ugyanennek az épületrésznek a fűtéskor-
szerűsítése. A következő évben majd látványosan is elkez-
dődő templom-szigetelés, amelynek egyelőre a művészet-
történeti tudományos dokumentációja és értékleltárának 
elkészítése történik. Az adományok függvényében – 
reméljük – mielőbb elkészül a kriptalejárat kiviteli terve, 
majd megkapjuk a szükséges örökségvédelmi engedélyt, 
és nekiállhatunk a munkának. 
Örömmel vettük, hogy a Szombathelyi Egyházmegye Bren-
ner János tiszteletére egy harang elhelyezését engedélyezte 
templomunk tornyában.         
Ez a harmadik, kisharang a világháborúba elvitt nagyharang 
helyére kerül. Ünnepélyes megáldása december 27-én 
Brenner János születésnapján lesz. A harang kifizetésére 
december folyamán külön adománygyűjtést szervezünk. 
Folyamatosan halad előre az iroda melletti folyosó plébániai 
térré alakítása, ahol gyóntatóhelyiségek, karitász iroda és 
kegytárgybolt lesz majd. A Plébániai Lelkipásztori Tervből 
(3 éves) az első két előkészítő fejezet elkészül, rövidesen a 
fontosabb 3.-4. is kész lesz.     (folytatás a második oldalon) 

 
Újra együtt! 
 
Nincs kedvesebb zene a szívnek és a fülnek,  mint a gyerekzsivaj. 
Különösen megindító, ha ezek a hangok a templom ódon 
falai között szólnak, hiszen ezek a jövő hangjai! 
Aki járt kedden délelőtt a Ferences plébánia környékén, 
találkozhatott számtalan templomba igyekvő, babakocsit 
toló, kisebb - nagyobb gyermeket vezető szülővel.  
Erre a délelőttre találkozót hirdettünk a több mint 6 éve 
megalakult és azóta is virágzóan működő Baba-mama 
klub tagjai számára.  
Szembesülhettünk az idő múlásával. Apró csecsemőkből, 
ragyogó szemű, jól nevelt óvodásokká, iskolásokká csepe-

redtek a gyere-
kek. Szívet me-
lengető volt fi-
gyelni a korosz-
tályok kevere-
dését. A nagyok 
(7évesek) szere-
tő figyelemmel 
fordultak az 
apróságok felé, 

akik bizalommal mosolyogtak vissza rájuk.  
Boldogság volt látnom az apró kezecskék szorgoskodását. 
Sóból, lisztből készült gyurmát gyúrtak, szép formákat ké-
szítettek, festettek, nyomdáztak, a nagyok könyvjelzőt ké-
szítettek. János és Asztrik atya is csatlakozott hozzánk és 
örömmel láttam, hogy őket is elvarázsolta ez a vidám kis 
társaság. Az egész délelőttöt a jókedv, a béke, a nyugalom 

és az együvé 
tartozás érzése   
lebegte körül. 
Lelki szemeim 
előtt megjelent 
Jézus, aki figyel-
te ezt a színes, 
vidám kavalká-
dot és moso-
lyogva igent bó-

lintott találkozónkra és szívből remélem a klubunk további 
működésére is!!      

 (Várady-Szabó Johanna) 
 
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) 
 
Javaslatunk, hogy a plébániai Kaszap István termet „Sill 
Aba teremmé” kereszteljük át.  
Felmerült az a kérdés a hívek részéről: hová tűntek a temp-
lomból a szobrok. Tisztelettel kérem a kedves testvéreket, 
hogy vegyük kezünkbe rendszeresen a Hírlevelet, ahol 
pontos tájékoztatást kapunk erről.  

    (P. Tokár János) 
 
40 éve a Béke Királynője 
 
Idén negyven éve, hogy Medjugorjeban a Boldogságos 
Mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária nap, mint nap. megjelenik. 
A zarándoklatra már van egyházi engedély, értelemszerűen 
azonban a jelenéssorozat egyházi elismerése nem történhet 
meg addig, amíg maguk a jelenések folyamatban vannak. 
A világ figyelme különös módon fókuszál a Bosznia-herce-
govinai kis falura, mert vannak, akik számára az ott történtek 
a hit egyértelműségének jelei és vannak, akik összevont 
szemöldökkel kérdeznek vissza: Mi az a Medjugorje? 
Jól van ez így. Az emberiség üdvösségtörténetébe helyezve 
Szűz Mária medjugorjeai nunciatúráján és annak üzenetén 

semmi csodálkozni valónk nincs, 
hiszen nem csodálatunkra érkezik 
a Szent Szűz a mennyből, a Me-
nyei Atya küldöttjeként, azért, 
hogy meghívjon bennünket az 
evangélium szerinti életre, arra, 
hogy ne mi elemezzük az evan-
géliumot, hanem az Isten szava 
értelmezze életünket. Nem is jut 
el oda más csak akit Mária, a 
Béke Királynője hív és az, akire 
igaz a helyiek klauzulája: Igen. 
Jössz, ha „Isten engedi!”. 
A Via Sacra utazási irodával és 
mottójukkal indultunk el egy or-
szágosan toborzott magyar-hor-
vát zarándokútra 2021. október 

21-24. között. Lelkesen készültem egy úti-imakönyvvel, 
zarándok-füzettel: kis történeti összefoglaló; alapimádságok; 
keresztút; reggeli-esti énekes zsolozsma; a szentmisék ol-
vasott és énekelt szövegegyüttesei; valamint a Mária-jele-
nések általános kritériumai és az egyházi jóváhagyással 
rendelkező Mária-zarándokhelyek rövid áttekintése. KELJ 
ÚTRA A BÉKÉDÉRT! Ez a mottó! Hová máshová mentünk 
volna érte, mint a Béke Királynőjéhez? Mert benne és nála 
vár kiosztásra az a Béke, melyre a Szentírás szava ad 
definíciót: „Krisztus Békéje, mely meghalad minden értel-
met…”. Igen, ahogy közeledtünk a Béke Királynőjéhez, úgy 
derült ki egyre világosabban, hogy az életünkben minden, 
ami nem Isten, és a helyén áll, az Bálvány. És a Szent 
közvetlen közelében a Bálványok izzanak és hamuvá per-
zselődnek. Mindent el kell siratnia és gyászolnia annak, aki 
találkozni akar a Szeretettel, mert a Szeretet nem tűr bálvá-
nyokat.  
Budapest Hősök terétől Medjugorje egy egész napi utazás, 
busszal. Úgy készültem a zarándoklatra, hogy a buszból 
négy napra egy utazó kolostor legyen. A napirendünket az 
imádság fogta össze, a szentmise koronázta.  
Az oda-, és visszaút saját lelki program szerint zajlott, a 
jelenések hazájában a helyi napirend érvényesült.  
Péntek reggel indultunk a jelenések hegyére rózsafüzérrel  
kezünkben a három rózsafüzér imádkozásával és a tizenöt  

 
 
stációs elmélkedéssel. 
17:00-tól két rózsafüzér, 18:00 nemzetközi szentmise a za-
rándokokkal, majd kereszthódolat. 
Másnap az eső miatt Mostar lett az úticél. Voltak, akiket a 
csonttörés józanított le a Krizsevacról. Várt bennünket a 
Szűzanya! Marinkó atya buzdította a konfrenciaházban a 
mintegy hatszáz magyart, akiket a nemzeti zarándoklatra 

fogadtak. Sok volt az ismerős! Ragyogó 
szemű testvérek bé-
két sugárzó arccal 
hagyták el százával a 
templomot.Mi is ké-
szültünk, csomagol-
tunk, de még az éj-
jelbe menően lelki 
ügyeinket tisztáztuk 
a Szűzanya lábainál! 
Hazafelé, a tenger 
partján Krka-ban a 
Csomóbogozó vagy 
más néven a Csomó-
oldó Szűzanya kezé-
be helyeztük élet-

ünket és zarándokutunk kegyelmeit.  
Imádságos szeretettel és megrakva minden féle égi jóval 
és földi finomságokkal tértünk haza Magyarországra, édes 
Hazánkba.                                                   

   (P. Kercza Csaba Asztrik) 
 

Hirdetések 
 

November 1-től a téli időszámítás miatt a hétköznapi esti 
(szombaton is!) szentmisék délután 5-kor kezdődnek. 
 
November 1-je és 30-a  között a délután 5 órai szentmiséket 
elhunytjainkért ajánljuk fel. Kérjük, hogy lezárt borítékba 
helyezzék el az elhunytak nevét (több nevet is felírhatunk), 
a szentmisékre szánt adományt, és az irodába hozzák be. 
Az elhunytjaink nevét tartalmazó borítékokat minden 
szentmisén az oltárra helyezzük. 
 
November 1-e Mindenszentek főünnepe, parancsolt ünnep. 
Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk, de a délelőtt 
fél 12-es szentmise elmarad.  
 
November 2-án Halottak napja, hétköznapi miserenddel. 
A Kripta látogatására október 30. és november 3.-a között 
lesz lehetőség. 
 
November 3-tól lehet szentmisét íratni a 2022-es évre a 
plébániai irodán.  
 
Teljes búcsút nyerhet az, aki november 1-8-ig a temetőt 
áhítatos lélekkel látogatja, és imádkozik a megholtakért. 
Feltételek: szentgyónás, szentáldozás, imádság a szentatya 
szándékára. 
 
November 5-én az 5 órai szentmise helyett du. 6 órakor  
régi rítusú szentmisét celebrál templomunkban Cséry 
Gergely pacsai plébános. 
 
November 12-én – du. ½ 6-kor folytatódik a „Ferences 
esték” előadássorozat. Az előadó: P. Lukovits Milán, a Mária 
Rádió programigazgatója. Az előadás címe: „Az erőtlen-
ségben van az erő – A gyengéd apa”. 


