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Ferencesek indították el a szombathelyi középfokú oktatást 
 
250 éves a szombathelyi középfokú oktatás címmel ünnepi 
megemlékezés és kamara kiállítás kezdődött 2021. december 
8-án, szerdán délután 4 órakor a Schmidt Múzeum dísz-
termében. 
A püspöki gimnáziumot a szombathelyi polgárok kérésére 
Zichy Ferenc győri püspök által alapította, amelyben szom-
bathelyi ferences tanárokkal 1771. november 7-én indult 

meg kísérleti jelleggel a ta-
nítás a régi városháza két 
emeleti termében. A gim-
názium alapítását Mária Te-
rézia királynő 1772. július 
1-jén hagyta jóvá. 
A megemlékezésen kö-
szöntőt mondott Dr. Szé-
kely János szombathelyi 
megyéspüspök, Csapláros 
Andrea múzeumigazgató, 
majd a következő előadá-
sok hangzottak el: 
Szekér Barnabás (Buda-
pest): A szombathelyi püs-
pöki gimnázium alapítása 

a 18. századi magyar oktatástörténet fényében. A Piarista 
Rendtartomány levéltárosa részletesen bemutatta az isko-
lakezdés körülményeit, a ferencesek tettrekészségét, az egy-
házmegyei iskolai rendtartást, a tananyag szerkezetét. 
Tokár János OFM (Szombathely): Ferencesek a magyar oktatás 
szolgálatában címmel felolvasta Berhidai Piusz ferences tar-
tományfőnök köszöntését: 
„Megtisztelő és örömteli, 
hogy számon tartják a fe-
rencesek szombathelyi ok-
tatási tevékenységét és 
szolgálatát, és jó szívvel 
emlékeznek rá - ez minket 
is megerősít a jelenkori 
szolgálatot illetően.” Majd 
arról beszélt, hogy a tanítás 
a rend kezdeteitől jelen 
van az evangéliumi élet 
szolgálatai között. Bemu-
tatta, hogy a szombathelyi 
intézménnyel egy időben 
még 24 másik közoktatási 
feladatot is ellátott a Rend. 
A ferences lelkiségről hallhattunk és kiemelkedő szerzetesi 
profilokkal ismerkedhettünk meg ebben az előadásban.  
Tálas József (Szombathely): Szombathely középfokú oktatási 
intézményei 2021-ben címmel bemutatta a város 13 fenn-
tartója kezelésében működő 24 középfokú intézményt.  
A Dokumentumok a szombathelyi püspöki gimnázium ala-
pításáról c. kamara kiállítást Rétfalvi Balázs levéltárvezető is-
mertette. 
A rendezvényt baráti hangulatú beszélgetés zárta.  

            
Kísérő árnyék - árnyékként kísérő apa − FESTÉK 2021. 12. 10. 
  
Ferenc pápa Patris corde kezdetű apostoli levele Szent 
Józsefet, az egyetemes Egyház védőszentjét helyezi közép-
pontba. A ferences esték programsorozat záró előadását 
„Árnyékként kísérő apa” címmel Tokár János atya tartotta.  
6 fejezetre tagolva kaptunk képet arról, hogy miként lehet 
egy apa  „csendesen követő”.  
Elmesélte azt az esztergomi élményt, amikor egy megijedt 
kisfiú szaporázta lépteit előtte/előle a sötét utcán. Ezt 

felismerve az atya 
lecsitult lépések- 
kel, átvéve a gyer-
mek riadtságát, 
rezgéseit, felfogva 
a gyermeki hely-
zet bizonytalansá-
gát, lassított és rá 
nem telepedve 
nyugodtságot, 
biztonságot te-
remtett a fiúcska 

számára. Valahogy így kellene követni a ránk bízottakat. Pár-
huzamot vonhatunk avval is, ahogy a szülő felismeri gyermeke 
képességeit, tehetségét, adottságait úgy, hogy engedi azt 
kibontakozni, egyengeti az útját, míg önmaga háttérben 
marad. 
Az előadás kiemelte „a relációban élő ember” fontosságát: - 
Mindig viszonyításokat teszünk egymás felé. De mi a mi vi-
szonyunk Istenhez a világban? Ez a viszonyítás lenne a 
fontos, nem az egymáshoz hasonlítgatás. Szt. József személye 
más-más jelentőséggel bírt a különböző korokban: volt ács, 
szerepelt az egyház védelmezőjeként, ma pedig a család 

szentségét, a tisz-
telet alapvetését 
adja. 
Mit is jelenthet 
még az „árnyék-
ként kísérő” sze-
rep? A ráhagyat-
kozást, az önáta-
dást, a legtelje-
sebb bizalom fel-
szabadító érzését. 
Ahol a kísért sze-

mély elveszítheti önmagát. János atya Csernus Imre gondolatait 
is beleszőtte előadásába, ahol a tévesen háttérbe húzódó 
apa-szerepet egy későbbi családi konfliktus racionális voltaként 
fejezi ki.  Utalt itt arra, hogy a férfiak néha könnyebben vá-
lasztják az árnyék szerepet, elbújva a feladatok, felelősség, 
feladatmegosztás elől. Ennél sokkal beszédesebb kép Ke-
resztelő Szent Jánosé, aki Jézus megjelenését követően 
csendesen „hátrébb lépett”: „neki növekednie kell, nekem 
pedig kisebbé kell lennem” (Jn 3,30). 
Az előadás kitért Benedek pápa papokhoz intézett soraira:  
„Olvadjatok bele a szeretet és a szentség örvényébe!” Élő, 
mindennapos szándék legyen az örvénybe kerülés. Megújítom  
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az életem, a gondolkodásomat. Az apai hivatásnak is Jézus  
szívében kell horgonyt vetnie és belőle kiindulva kell léteznie. 
Nem magunknak vagyunk teremtve. Nem jólétre vagyunk 
teremtve, hanem nagyságra. Ez az alapja az életszentségnek. 
Záró imádságban két ferences rendtárs Szent Józsefhez írt 
fohászát ismerhettük meg.            

            (Ádám Kata) 

 
 

Hirdetések 
 

December 24-én, du. 4-kor kezdődik templomunkban a „Betlehemes”, a templomot fél 4-kor nyitjuk ki.  
Az éjféli szentmise előtt negyed 12-től imádkozzuk el közösen a zsolozsmát. 
December 25-én, szombaton és 26-án ,vasárnap - karácsony napján és másnapján vasárnapi miserendet tartunk. De-
cember 26-án Szent Család vasárnapján a 10 órai szentmise keretében a családokat, a 11.30-as szentmise végén az új-
bort áldjuk meg. 
Templomunk karácsonyi gyóntatási rendje megtalálható honlapunkon és a faliújságon! 
December 27- 31. között a reggeli fél 7-es szentmisék elmaradnak. 
Ferenc pápa 2023 őszére összehívta a következő rendes püspöki szinódust, amelynek témája maga a szinodalitás 
(=együtt gondolkodás, közös úton járás). A folyamat részeként - püspök atya kérésére - minden kedves testvérünk fi-
gyelmébe ajánljuk az online formában is elérhető kérdőívet (http://pasztoralis.martinus.hu), ami az irodában is kérhe-
tő és kitöltést követően leadható. Leadási határidő 2022. március 31.  
A Plébániai Iroda december 23-től január 3-ig zárva tart.  
János atya szerkesztésében ferences testvérek imádságai jelentek meg Szent József oltalma alatt címmel. 350 Ft-os áron 
a sekrestyében és az irodában kapható. 

  

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 szelle-
mében –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,  
keresztény gyökereiben biztos talajt érezzen a lába alatt! ”

„ Miközben elvégezzük az utolsó simításokat a betlehemi  
jászlon és a karácsonyfán, készítsük fel lelkünket is arra,  
hogy mélyen átéljük hitünknek  ezt a nagy misztériumát. ”  
– Szent János Pál pápa 

             Olvasd!                                           Elmélkedj! Cselekedj!

ADVENT 
4. 
vasárnap 

Mik 5,1-4a; Zsid 10,5-10; Lk 
1,39-45  
Íme, elmegyek, hogy 
teljesítsem akaratodat. 

Isten egy galileai falu egyszerű fiatal leányát, 
a názáreti Máriát választotta ki a világ 
átalakításához. Ezzel a köszöntéssel fordult 
hozzá: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes, az Úr 
van teveled”. Ezekben a szavakban rejlik a 
valódi Karácsony titka. 

Ma megfogalmazom Istennek, 
hogy mi az a három leg-
fontosabb dolog, amire 
szükségem lenne jelenlegi 
élethelyzetemben. 

12.20. 
hétfő 

Iz 7,10-14; Lk 1,26-38  
Az Úr veled van! 

A keresztény öröm első feltétele: kivesszük 
magunkat a középpontból és Jézust tesszük 
oda. Ez nem elidegenedés, mert ténylegesen 
Jézus a középpont, ő a világosság, aki teljes 
értelmet ad minden e világra születő férfi és 
nő életének. 

Ma azokra gondolok, akik 
magányosan fognak ünnepelni. 
Ha van valaki a 
környezetemben, készítek neki 
ajándékot. 

12.21. 
kedd 

Mal 3,1-4.23-24; Lk 1,57-66  
Boldog, aki hitt annak betelje-
sedésében, amit az Úr 
mondott neki! 

Tegyük magunkévá az adventi fohászt: Jöjj el, 
Uram Jézus! (Jel 22,20) Mondjuk el minden 
nap kezdetén, gyakran ismételve tanulás, 
munka megkezdésekor, találkozók és 
döntéshozatalok előtt, életünk fontos 
pillanataiban, a megpróbáltatások idején. 

Ma igyekszem elengedni a 
bennem lévő haragot, és 
megbocsátást gyakorolni. 

12.22. 
szerda 

1Sám 1,24-28; Lk 1,46-56  
Magasztalja lelkem az Urat, és 
szívem ujjong megváltó Iste-
nemben! 

Az ima oxigénnel hatja át az életet: mint 
ahogy nem élhetünk lélegzés nélkül, ugyanígy 
nem lehetünk keresztények imádkozás nélkül. 

Ma tudatosabban odafigyelek a 
közös családi imára. 

12.23. 
csütörtök 

Mal 3,1-4.23-24; Lk 1,57-66  
Szólni kezdett, és magasztalta 
Istent. 

Jézus nem a múlthoz tartozó személy, hanem 
Isten Szava, aki ma is megvilágítja az ember 
útját. Az egyház gesztusai pedig, vagyis a 
szentségek, az Atya gyengédségének, 
vigasztalásának és szeretetének 
megnyilvánulása minden ember felé. 

Ma megkérdezem valakitől, 
hogy van, figyelek rá, 
meghallgatom, anélkül hogy 
tanácsokat adnék. 

12.24. 
péntek 

2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16; Lk 
1,67-79  
Áldott az Úr, atyáink Istene, 
mert meglátogatta és megvál-
totta az ő népét. 

Isten soha nem hagy egyedül, rejtett, 
láthatatlan jelenlétével kísér minket. Minden 
körülmény között, örömben és fájdalomban Ő 
mindig Emmanuel, velünk levő Isten! 

A karácsonyi előkészületek 
közben személyesen 
imádkozom mindenkiért a 
családban, és kérek Istentől 
egy-egy fontos dolgot nekik. 

LELKI ÚTRAVALÓ ADVENTBEN


