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Elhunytjainkra emlékezünk 
 
 A városban járva, mindenfelé koszorúk virágok vannak ki-
rakva, ha nem is nézzük a naptárat, tudatosul bennünk, 
hogy Mindenszentek és Halottak napja közeleg. A november 
hónap figyelmeztet minket az elmúlásra. Mindannyiunknak 

vannak elhunyt 
szeretteink, akikre 
emlékezünk, ilyen-
kor próbáljuk mu-
lasztásainkat pó-
tolni, virággal gyer-
tyával, kimutatni 
s z e r e t e t ü n k e t , 
imádságainkkal 
kérni a mi Urunkat, 
hogy a dicsőséges 
fénybe  jussanak. 
A Ferences Világi 
Rend  közössége 
is  megemlékezett 
az  elhunyt  feren-

ces  atyákról testvérekről a Szent Márton  temetőben, ahol 
szépen  gondozott  sírkertjük van, amit a közösségünk  
gondoz és minden évben, november 2-án Halottak  napján 
együtt  megyünk imádkozni és gyertya gyújtással emlékezni.  
    Az idei temető látogatásunk szomorú volt, mert ferences 
testvérünk, Dr. Tóth György felesége, Piroska elhunyt. Igaz, 
nem tett fogadalmat, de minden képzésre, káptalanra, lel-

kigyakorlatra, ünnepnapokra 
elkísérte férjét, már természetes 
volt , hogy  hozzánk  tartozik.  
Kedves lénye, mosolya jó ha-
tással volt közösségünkre.  
Ötvennégy évet éltek boldog 
házasságban, három fiúgyer-
mekük született és kilenc uno-
kának örülhettek. Piroska na-
gyon beteg volt, de soha nem 
panaszkodott. Férje nagy sze-
retettel és odaadással ápolta, 
amikor már a végső stádiumba 
ért. Az egész család esténként 
összegyűlt körülötte, ahol sokat 
imádkoztak és énekeltek. Ok-

tóber 21- én reggel, szép csendben az örök hazába költözött. 
Piroska tanárnő volt, az Ipari iskolában tanított, nagyon 
sok fiatalnak segített a pályakezdésben.  Kollégái szerették, 
diákjai tisztelték.                                                                      
   Mindig emlékezni fogunk Rád, nyugodj békében.                               

         (G.Gabriella) 
 
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 
 
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. 
 
Szent Márton Ünnepe 

 
 
 
November 12. 17.00 – Szent Már-
ton vesperás a Székesegyházban, 
majd gyertyás vonulás, megemlé-
kezés és koszorúzás a Szent Márton 
szobornál.  
 
 
November 13. 10.00 – Püspöki 
szentmise Szent Márton tisztele-
tére a Székesegyházban. Szentmisét 
bemutatja és szentbeszédet mond 
Marton Zsolt váci megyéspüspök.  
 
 
 

November 1-je és 30-a között a délután 5 órai szentmiséket 
elhunytjainkért ajánljuk fel. Az elhunytjaink nevét tartalmazó 
borítékokat minden szentmisén az oltárra helyezzük. Bá-
torítjuk a kedves testvéreket, hogy a borítékokat november 
hónap bármelyik napján hozzák az esti 5 órás szentmisékre 
szeretett elhunytjukért. 
 
Folyamatosan lehet szentmisét íratni a 2022-es évre az 
irodán. 
 
A BOLDOG BRENNER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA szeretettel 
hívja és várja a leendő 1. osztályos gyermekek szüleit 
felvételi tájékoztatóra november 17-én, szerdán 17.00 
órakor az iskola épületébe. 
 
November 19-én  készülünk Szent Erzsébet, templomunk 
védőszentjének ünnepére.  
Az ünnepi szentmisét, délután 5 órakor, Mórocz Tamás  
címzetes apát, bodajki plébános celebrálja. A szentmise 
alatt a zenei szolgálatot Horváth Imre karnagy em. főiskolai 
docens látja el. A szentmisén megáldjuk Szent Erzsébet 
kenyerét. 18.30-tól pedig zenei áhítat kezdődik. A szentmise 
előtt 16.30-tól plébániánk fiatal, amatőr művészei mutatnak 
be részleteket Szent Erzsébet életéből. 
Szerdán és csütörtökön (nov. 17-18) este lelki előkészületet 
tartunk a délután 5 órakor kezdődő szentmise keretében, 
melyet 20 perces zenei áhítattal fejezünk be. November 
20-án délután a gyermekeknek lesz 16 órától kézműves 
foglalkozás (mézeskalácssütés) az ovis misét követően. 
Nagy szeretettel hívjuk és várjuk minden kedves testvérünket. 
A részletekről a faliújságon, weboldalon olvashatnak.   
Ez évi jótékonykodásunk célja: a biztonságosan meg-
közelíthető kriptalejárat kialakítása.  
 
November 20-án – Krisztus Király Ünnep előestéjén –  az 
esti szentmise után egy órás szentségimádást tartunk az 
IFI- hittanosok közreműködésével, csatlakozva a NEK Tit-
kárság csapatának felhívásához. Imádkozzunk együtt, egy-
másért! 
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Temesvári Pelbárt kitüntetés 
 
 Az Esztergomi  Ferences Diákegyesület az iskola névadója 
tiszteletére, a ferences iskola és szellem melletti kiállásért 
címmel Temesvári Pelbárt-díjat alapított. A díjat minden 
évben egy-egy ferences öregdiák kaphatja meg, melyet 
az éves közgyűlés ítél oda és annak keretében adnak át. 
Ebben az évben a díj az iskola alapításának 90. évfordulója 
alkalmából ide, Vas megyébe a szombathelyi ferences kö-
zösség egyik tagjához, hozzám került. Most engem tartottak 
érdemesnek erre a megtiszteltetésre. Közeledvén 80. évem-

hez, a 60 éves érettségi 
találkozóra a nyár ele-
jén még eljutottam Esz-
tergomba – itt már csak 
kilencen voltunk – de 
a járvány miatt a most 
halasztott közgyűlésre, 
a Franka napra (egyben 
öregdiák találkozóra), 
mely számomra hosszú 
idő óta kihagyhatatlan 
volt, már nem tudtam 
elmenni. Az idei kitün-
tetésről semmit nem 
tudtam, de a Franka 
napi találkozót követő 
napokon egyre csak 
kaptam a gratulációkat. 
Az első hír hallatán va-

lósággal „levegőt sem kaptam”, csak könny szökött a sze-
membe és nehezemre esett megszólalni. Mint megtudtam, 
Esztergomban a találkozó kezdetén, a szentmise keretében, 
de annak végén történt a díj átadása. Ez most az elmaradt 
Franka nap pótlása napján történt. Személyes jelenlétem 
hiányában Tokár János atya vállalta az oklevél és a plakett 
itthoni átadását, melyre október 30-án este, otthonunkban 
került sor. János atya részletesen ismertette a kitüntetés 
indokolását, melyről hosszasan, nagyon barátságos és jó 
hangulatban beszélgettünk. Az írásban is átadott indokolás 
kitért a gimnáziumi évekre, a beiskolázás körülményeire, 
de a szombathelyi tevékenységeimre is. Beszélgettünk a 
Vas megyében élő volt ferences diákokról, akiknek az 
összetartásáról mint vezetőjük több mint 20 éve folya-
matosan gondoskodom, így a rendszeres találkozóinkról, 
a Szent Ferenc napot megelőző tranzitus szertartás összetartó 
erejéről is. Szó volt a Martinus havilap egykori tudósítójaként 
végzett munkámról és a megyéhez való kötődéseimről. 
Beszéltünk arról, hogy Boldog Temesvári Pelbárt  ferences 
szerzetes, skolasztikus, író és prédikátor személyisége 500 
év távlatából is milyen kisugárzással rendelkezik és ez még 
mindig hatással van az Esztergomi Alma Mater tanárai és 
diákjai nagy részének életére.  
Köszönöm a Jóistennek, hogy az iskola diákja lehettem, és 
köszönöm, hogy ezt az életutat választotta nekem. Úgy 
érzem, az én életemre is nagy hatással volt.                                               

       (Fodor László) 

 
„Őrizzétek meg a hitet és keresztény hagyományaitokat” 
(Szent II. János Pál pápa)  
 
Október 29-én került sor a Magyar Passió című film közön-
ségtalálkozóval egybekötött díszbemutatójára a Savaria 
moziban.  
A film 1950-ben játszódik, az elcsalt választásokat követő 
brutális kegyetlenséggel megkínzott és megalázott szer-
zetesek életét és a kiszolgáló rendszer embereit bemutatva.  
Mindszenty József bíboros úr emlékirataiból és azóta több 
írásból, egyéb hanganyagokból megismert kegyetlen-

ségekről már tu-
dunk. Nem célom 
a történet ismerte-
tése, mert azt nem 
elmondani kell, ha-
nem megnézni, hal-
lani beleélve ma-
gunkat, hitünket 
erősíteni. 
Jó az időzítés a be-
mutatásra. 1956. 
okt. 23 – nov. 4, az 
E u c h a r i s z t i k u s 
kongresszus után, 
2022-es választások 
előtt. Mindnyájunk-
nak választanunk 
kell, melyik oldalra 
állunk. Az ember 

nem csak meghajolni és megtörni képes, hanem állhatatosan 
és hitéhez, Istenéhez hű is tud lenni. Keller főhadnagy jó 
alapokról indul, de foci nyelven szólva „gellert” kap az 
élete. A megtévesztések hatására hisz a „felkínált jobban”, 
azt kiszolgálta. Ő nem a fizikai bántalmazás eszközéhez 
nyúl (kivéve a legkegyetlenebbet), azt emberei végzik el, 
hanem inkább a lélekre igyekszik hatni. Nem ismeri el, 
hogy van egy nagyobb erő, amely az ember fölött áll. Ha-
talmas vívódások árán próbálja lelkiismeretét befolyásolni. 
Leopold atya vallatása során az isteni kegyelem győz. A 
film nagyon jól bemutatja az isteni igazság melletti kitartás, 
a kereszthordozás értelmét.  
A film utáni beszélgetés egyértelműen megmutatta Eperjes 
Károly elhivatottságát, tudatosságát, hitét, a jövőért aggódó 
embert. Fontos beszélnünk a múltról, különösen a helyes 
útról letérítő, manipuláló tettekről, eszmékről. Jó volt 
hallani az Eucharisztia erejéről. 
Nem szabad felednünk a Szűzanyát, a Magyarok Nagy-
asszonyát, aki nem hagy minket magunkra, ha hozzá fo-
hászkodunk. A záróének három versszaka is erről szólt. 
Most ismét olyan időket élünk és „…újra, újra küzdenünk 
kell hazánk szabadságáért…” Fontos a küzdelmünk, de 
talán emellett nem szabad elaltatni magunkat, a hitet át 
kell adni utódainknak. Ajánlom a film megnézését min-
denkinek, gyerekekkel (12 év!), unokákkal és odahaza be-
szélgetésünk során segítsünk a tisztánlátásban.             

                          (Csire Imre) 
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