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Templomtakarítás - Szent Erzsébet ünnepére készülve 
 
Dolgos kezek szépítették templomunkat november első szom-
batján. A legkisebbektől a legnagyobbakig sokan kivették 
részüket a takarításban, mely során a mennyezettől a padlóig 
igyekeztünk eltüntetni azoltárokra, szobrokra telepedett  port, 
pókhálókat.  

Az évszázados kincse-
ket óvó kezek töröl-
gették... 

A csendes áhítatot most 
a porszívó dübörgő zaja 
törte meg... 

Templomunk most már megtisztulva, méltón várja Szent 
Erzsébet ünnepét.                  

       (Domina-Táncsics Dóra) 

 
 
A domonkos atyák visszatérnek Szent Márton templomába 
 
November 11-én a Szombathelyi Egyházmegye és a domonkos 
rend közös megemlékezéssel ünnepeltek az Egyházmegye 
védőszentjét és a magyar domonkos rendtartomány alapításának 
800. éves jubileumát. Az ünnepségen „házigazdaként” jelen 
volt Kostecki Andrzej a domonkos rend tartományi vikárius. 
A  „Szent Márton és a domonkosok” c. tudományos konferen-
ciának a Szily János Látogatóközpont adott otthont. Délelőtt 
előadások, majd délben a Megyeházán közös ebéd, délután a 
püspöki palota megtekintése, majd az Egyházmegyei Könyv-
tárban két  frissen megjelent könyv bemutatása történt. 
Délután 5 órától a Szent Márton templomban folytatódtak az 
események. Először a Martinus Egyházi és Kulturális Egyesület 
szervezésében gyönyörű vonóshangversenyt hallgathattunk 
meg, majd Dr. Székely János megyéspüspök úr vezetésével 
ünnepi szentmisén vehettünk részt. A homília Szent Márton és 
Szent Domonkos életének párhuzamos vonásaira, a hiteles 
keresztény életre irányította a figyelmünket.  
A püspök atya fontos bejelentése volt, hogy a domonkos atyák 
a jövő év nyarán újra visszatérnek a Szent Márton Plébániára 
és a rendházukba. A kormány a beköltözés előtt a felújításokra 
800 millió forintot adományozott.  
Sok szeretettel várjuk szerzetes testvéreinket.  
       (Tokár Imre P. János) 
 
A MÉMMDK munkatársai templomunkban 
 
A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumen-
tációs Központ szakemberei a közelgő falszigetelési munkák 
előtt készítik el kötelezően templomunk műemlékvédelmi ér-
tékleltárát és építéstörténeti tudományos dokumentációját. A 
közel két hónapos, minden részletre kiterjedő kutatásokat Dr. 
Nagy Veronika és Gaylhoffer-Kovács Gábor művészettörténészek 
saját munkaköri feladatként vállalták el, mondhatjuk úgy, „ado-
mányként”.  
Tüzetesen végignéznek, lefényképeznek és írásos feljegyzést 
készítenek minden képről, szoborról, a falfelületekről, a burkolatról, 
a legelhanyagolhatóbbnak tűnő apróságokról is, felhajtják a 
szőnyegeket, a takarásban levő tárgyakat megvizsgálják, az 
összes korábban keletkezett történeti feljegyzéseket, könyveket, 
régészeti tanulmányokat összegzik.  
Itt jártukkor például felmentünk a templom padlására, ahol a 
tér felé néző nyugati oldalon, egy pici feltárással, a vakolat mi-
nimális eltávolításával középkori falfestés nyomaira bukkantak, 
amit a barokk térképzés sem tüntetett el. Arról is beszéltek, 
hogy ismereteik szerint a szentélyben és elképzelhetően a 
hajóban visszavakolt, és feltárásra váró freskók találhatók.  
Templomunk valódi ékszerdoboz – csak imádkozni tudunk 
azért, hogy az évszázadok során ide beépített sok-sok szel-
lemi-lelki gazdagság mielőbb feltáruljon számunkra. Amit 
őseink a jó Isten dicsőségére ebbe a templomba, közösségbe 
jó szívvel, szeretettel – mondhatjuk önmagukból –beadtak, 
legyen újra mindannyiunk számára nyilvánvaló, örömünknek 
okot adó, és az Urat dicsőítő imádásunknak is forrása!   

               (Tokár Imre P. János) 
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Keresztes Szent Jánossal (†1591)  ismerkedtünk  
 
Az elmúlt héten rendházunk lelki napján a kármelita Béri 
Renátó atya volt a vendég előadónk, aki Keresztes Szent 
János (Avilai Szent Teréz kortársa és a szerzetesi élet meg-
újításában társa) misztikus író munkásságát kutatja. A 
misztikus (Isten titkaival foglalkozó, arról elmélkedő) nem 
valamiféle csodabogár, akinek gondolatait, írásait megérteni 
csak a kiválasztottak képesek, hanem az minden keresztény 
számára Istentől küldött üzenet. Szent János a reformáció 

utáni korszak egyik kivá-
lósága, a keresztény isten-
keresés példája. Legismer-
tebb költői alkotását 
(„Szellemi páros ének” cím-
mel) egy kolostori börtön-
ben írta, ahol közel egy 
évig raboskodott. Saját 
rendtársai zárták be oda 
azért, mert a szigorúbb 
kármelita élet követője-
ként kezdte megújítani 
rendjét.  
 Renátó atya kármelitaként 
Szent János írásainak ava-

tott ismerője; Spanyolországban és Rómában is folytatott 
kármelita lelkiségi tanulmányokat, ezért is tudott számunkra 
egészen új megközelítést nyújtani e szellemi óriásról. Elő-
adásában rámutatott arra, hogy a kor mennyire törekedett 
a vallási megújulásra, a személyes istenkeresésre, a Szent-
háromság titkának mind mélyebb megismerésére. Nemcsak 
az Atyára koncentrálni, vagy a megtestesülés titkára, vagy 
a Szentlélek pünkösdi kiáradására, hanem a „benne élünk, 
mozgunk és vagyunk” gondolat legyen mindenki számára 
vágyott valóság. Ugyanakkor az emberi értetlenség számos 
akadályt gördített a misztikus útjába, de ez sem tudta 
meggátolni őt abban, hogy Istennel párosult életének kin-
cseit megossza másokkal. A „Szellemi páros ének” és a 
hozzá írt kommentár elemzése lesz egy éven keresztül Re-
nátó atya elmélkedéseinek tárgya. Kíváncsian várjuk a foly-
tatást.     

                 (Ferenc atya) 
 

Magyarok Kenyere – 2021  
A Karitász lisztosztási akciója november első hetében 
 
 A Magyarok Kenyere jótékonysági program keretében, az 
Egyházmegyei Karitász szervezésében az idén is lehetőség 
nyílt arra másik 24 plébániával együtt, hogy a körzetünkben 
élő idős, egyedülálló testvéreinknek, valamint a rászoruló 

nagycsaládosaink-
nak 40 csomag (= 
80-100 kg) lisztet 
osszunk szét a hét 
folyamán.  
A magyar gazdák 
önkéntes búza-
adományaiból a 
Celldömölki Ma-
lom 2640 kg - 40 
kg-os zsákokban - 
lisztet szállított az 
Egyházmegyei Ka-
ritász központjába, 

hogy ott ezt a mennyiséget több tucat karitász munkatárs, 

 
 
együttes erővel, jó han-
gulatban kb. 3 kg-os 
kiszerelésű „ajándék-
csomagokká varázsol-
ja”.  
Hálás szívvel gondo-
lunk a gazdákra, és kö-
szönjük szépen a szer-
vezőknek a „hófehér” 
adományt. 
(Karitász munkatársak) 

 
Hirdetések 

 
November 17-én és 18-án (szerdán és csütörtökön) az 5 
órás szentmise keretében készülünk Árpád-házi Szent Er-
zsébet, templomunk védőszentjének ünnepére. A lelki 
előkészületet Mórocz Tamás címzetes apát, bodajki plé-

bános tartja, s mindhárom 
nap a szentmisét is ő ce-
lebrálja. Az ünnep napján, 
a szentmise előtt 16.30-
tól plébániánk fiatal, ama-
tőr művészei mutatnak be 
részleteket Szent Erzsébet 
életéből. A szentmise alatt 
a zenei szolgálatot Hor-
váth Imre karnagy, em. 
főiskolai docens látja el a 
Szent Márton Kórus köz-
reműködésével. A szent-
misén megáldjuk Szent 
Erzsébet kenyerét. 18.30-
tól pedig zenei áhítat kez-
dődik, ahol fellépnek 
Orosz Sándor és Feriencsik 
László művészek.  
November 20-án délután 

a gyermekeknek lesz 16 órától kézműves foglalkozás (mé-
zeskalácssütés) az ovis misét követően.  
Nagy szeretettel hívjuk és várjuk minden kedves testvérünket. 
A részletekről a faliújságon, weboldalon olvashatunk. Ez 
évi jótékonykodásunk célja: a biztonságosan megköze-
líthető kriptalejárat kialakítása.  
 
November 1-je és 30-a között a délután 5 órai szentmiséket 
elhunytjainkért ajánljuk fel. Továbbra is lehetséges az el-
hunytakért végzett esti szentmisére miseszándékot íratni. 
Bátorítjuk 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 20-án – Krisztus Király ünnepe előestéjén – az 
esti szentmise után egy órás szentségimádást tartunk csat-
lakozva NEK Titkárság felhívásához: Imádkozzunk együtt, 
egymásért, világszerte! 
 


