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Betlehemi Csoda  
 
„Amikor otthonainkban betlehemet állítunk, az segít, hogy 
újra átélhessük a Betlehemben történteket. Természetesen 
továbbra is az evangéliumok jelentik azt a forrást, amely 
lehetővé teszi, hogy megismerjük azt az eseményt és hogy 
elmélkedjünk rajta; ugyanakkor a betlehemben való meg-
jelenítése segít elképzelnünk a jeleneteket, felébreszti ér-

zelmeinket, felhív arra, hogy érez-
zük bevonva magunkat az üd-
vösség történetébe, érezzük egy-
korúnak magunkat azzal az ese-
ménnyel, amely ma is eleven és 
valóságos a legkülönfélébb tör-
ténelmi és kulturális közegekben. 
A betlehem, Szent Ferenci eredete 
óta különösen is, felhívást jelent 
arra, hogy „érezzük”, „megérintsük” 
azt a szegénységet, amelyet Isten 
Fia választott magának megtes-
tesülésében.” (Ferenc pápa, Ad-
mirabile signum 3.) 

Ferenc pápa buzdítása óta új lendületet kapott a betle-
hem-állítás az egész világon. Sorra tesznek közé felhívásokat, 
hogy építsünk betlehemet, rendeznek kiállításokat, díjaznak 
kiváló, ötletes megjelenítéseket. 
Tavaly kezdtünk el gondolkodni Kabay Zoltán egyházközségi 
képviselőtestületi tagunkkal, hogyan tegyük emlékezete-
sebbé, teljesebbé a gyerekek számára a karácsonyt? Először 
élő állatokkal, kint a templomtorony mellett képzeltük el a 
betlehemet, aztán a meglevő szobraink is szóba kerültek 
– hogy ezek olyan szépek, méltóbb környezetet érdemel-
nének! Nem mondtunk még le az elsőről, a második terv – 
úgy tűnik – megvalósult.  
Hálásan köszönöm az egész Plébánia nevében Kabay Zol-
tánnak és Németh Péternek a teljes betlehem-állítást, 
Csuka Lászlónak és Melega Miklósnak az elektromos meg-
oldásokat, Terebesi Gyulának a festményt, a több hónapos 
tervezgetést, kivitelezést, türelmet, áldozatot. A mindennapos 
munkájuk, családi teendőik ellátása mellett sokszor éjszaka 
egy óráig is itt voltak, és a következő reggeli szentmisére 
mindig  és közben folyamatosan készült ez az önmagáért 
beszélő csodálatos műalkotás. 
És egyben kérem a kedves szülőket, hogy gyermekeiknek 
mutassák meg, beszéljék el az Úr Jézus születésének tör-
ténetét, miközben óvva vigyázzák, hogy ez a kincsünk 
semmiben kárt ne szenvedjen!                      

    (P. Tokár János) 
 
Karácsonyra hangolva 
 
A Szombathelyi Bartók Béla zeneiskola ifjú 
növendékei félévzáró karácsonyi hangver-
senyt adtak múlt héten rendházunk nagy-
ebédlőjében. Köszönjük, hogy megtiszteltek 
jelenlétükkel. Mindig örömmel látjuk ven-
dégül az ifjú tehetséges művészeket. 

 
Szent József oltalma alatt  − Szt. József-litánia a ferencesekkel 
 
A közelmúltban felkeresett egyik gimnazista osztálytársam, 

aki gyakorló katolikus, és 
mivel a keresztneve József, 
és a szentek tiszteletét ko-
molyan veszi, hogy Szent 
József-évében készítsek 
egy imafüzetet. Örültem 
az ötletnek, mert volt okom 
elmélyedni ebben az évben 
a pápai dokumentumban, 
és a „szentek közössége” 
mindig megérint. Viszont 
nagyon egyhangú lett vol-
na, ha csak én írok benne 
egyedül, így a rendtársa-
imtól kértem segítséget. 

Ehhez a következő szerkesztési elvet követtem:  
- az imák rendjét a Szent József-litánia acclamatióiból vettem, 
és igyekeztem megfeleltetni Ferenc pápa apostoli levelének 
fejezetcímeivel. 
-  címekhez próbáltam a saját közegünkből képeket össze-
válogatni. 
- igyekeztem a testvérek számára „testhez álló” imát kiválasz-
tani. 
 Az imák szerkezetét illetően azt kértem, hogy: 

- az ima formája a követ-
kező mintákat kövesse: Fe-
renc pápa két Szent József-
imája, a zsoltárok gondo-
latritmusa, kerüljük a hal-
mozott alárendelést, in-
kább több szabadon áram-
ló mellérendelés, jó lenne, 
ha az ima kitágítaná, szem-
léltetné, ízlelgetné az acc-
lamatiót… 
- az ima hossza: 10-15 sor 
(gondolatritmusos formá-
ban – azaz nem teljes sor), 
nem vers, de hasonló. 

A bevezetőben egy rövid történelmi áttekintést kapunk a 
Szent József-tisztelet fejlődéséről és a füzet szerkezetéről. 
Nagyjából az eredeti terv szerint készült el minden. 
Igaz, hogy már december 8-án befejeztük a Szent József-
évet, de az imádságban, az Úr Jézus nevelőapjáról kialakított 
gondolkodásunkban ez változatlanul segítséget jelenthet. 
Hálával gondolok rendi testvéreim lelki gazdagsága meg-
osztására.   

     (P. Tokár János) 
 
Családok és Mindenki Karácsonya 2021 −  A felebaráti 
szeretet csomagokkal mérve 
 
Az idei év decemberében is lehetőségünk nyílt arra, hogy a  
Gyebrovszki János Alapítvány által kiírt pályázat útján elnyert  

BBéékkee ééss JJóóssáágg 2021. DECEMBER 26. VASÁRNAP

  Plébániai             Hírlevél UUjjjjoonnggvvaa  hhiirrddeesssséétteekk::    
MMaa  KKrriisszzttuuss  mmeeggsszzüülleetteetttt!!



P L É B Á N I A I  H Í R E K2 0 2 1  D E C E M B E R  2 6 .

KIADJA: Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia • CÍM: 9700 Szombathely, Szent Erzsébet tér 1. 
SZERKESZTŐ: Dancs István • FELELŐS KIADÓ: P. Tokár János ofm • KÉSZÜLT: 250 példányban

 
 
tartós élelmiszert tartalmazó cso-
magokat oszthattunk szét a kör-
zetünkben élő rászoruló családjaink 
részére. A Váltsuk meg Szt. Márton 
köpenyét gyűjtési akció révén − a 
hívek felajánlásaiból − is tudtunk 
30 darabot készíteni.  
Így a   karácsony előtti napokban 
mintegy 80 csomagot sikerült el-

juttatni a rászoruló, 
hátrányos helyzet-
ben élő testvéreink 
számára, s ezáltal 
mindannyiunknak 
szebbé varázsolni a 
Szeretet Ünnepét. 

Ehhez nagy mértékben 
hozzájárult az Egyház-
megyei Karitász a Min-
denki Karácsonya elne-
vezésű jótékonysági ren-
dezvényével, ahol mi is 
segítettünk közel 650 
adag ebéd-és élelmiszer-
csomag kiosztásában.  
Köszönet illeti mindazon 
testvéreinket, akik ado-
mányaikkal, imáikkal tá-

mogatták a felebaráti szeretet áramoltatását. 
Hálatelt szívvel kérjük Isten kegyelmét, hogy a Szeretet ereje 
az ünnepek elteltével is fejtse ki áldásos tevékenységét.   

       (Karitász munkatársai) 
 
A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium kará-
csonyi hangversenye 
  
Évtizedek óta hagyomány a Kanizsai Dorottya Gimnázi-
umban, hogy a karácsonyi hangversenyt a szombathelyi 
Szent Erzsébet plébániatemplomban tartjuk. A méltó kör-
nyezet, a csodálatos templomi akusztika feledhetetlen él-
ményt jelent a koncert szereplőinek, akik mindig lelkesen 
készülnek arra, hogy a hallgatóságnak is elhozzák az advent 
hangulatát. Az ünnepi eseményen fellép az iskola énekkara, 

megmutatják tehetségüket 
az énekes és hangszeres 
szólisták, népdalénekesek, 
versmondók. Hagyomány, 
hogy énekel az öregdiákok-
ból álló Nosztalgia Kórus is. 
Ebben a tanévben a jár-
ványhelyzet miatt nem tud-
tuk vállalni a közönség előtti 
szereplést, ezért videófel-
vételt készítettünk a mű-

sorról, amit több felületen is megtekinthetnek, meghall-
gathatnak az érdeklődők. 
A ferences templom most is teljes mértékben támogatott 
bennünket, lehetővé tették, hogy helyszíni felvételt készít- 

 
 
hessünk. Ezúton is köszönjük szíves segítségüket! 
Mindenkinek nagyon jó egészséget, kellemes karácsonyi 
ünnepeket és békés, boldog, eredményekben gazdag új 
esztendőt kívánunk!                        
Szombathely, 2021.12.15. 

    (Kocsisné Körmendi Klára, kórusvezető) 
 

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,  
keresztény gyökereiben biztos talajt érezzen a lába alatt!” 
 

Hirdetések   
 
A mai vasárnapon, Szent Család vasárnapján a 10 órai 
szentmise keretében megáldjuk a családokat, 11.30-as 
szentmise végén pedig az újbort áldjuk meg. 
 
December 27-én az esti 5 órás szentmisét Dr. Székely János 
püspök atya celebrálja Boldog Brenner János születésének 
90. évfordulója alkalmából.   
 
December 27- 31. között a reggeli fél 7-es szentmisék 
elmaradnak. 
 
December 31-én, Szilveszter napján du. 5 órakor lesz a há-
laadó szentmise. Éjjel 11 től éjfélig szentségimádás lesz a 
templomban,majd köszöntjük az újesztendőt. 
 
Január 1-je, Mária Istenanyaságának az ünnepe. Va-
sárnapi miserendet tartunk. 
 
Január 2-án, egész napos Szentségimádás lesz templo-
munkban.  
 
Január 6-án Vízkereszt, Urunk megjelenésének parancsolt 
ünnepe. A szentmiséket hétköznapi rend szerint ünne-
peljük. 
 
Ferenc pápa 2023 őszére összehívta a következő rendes 
püspöki szinódust, amelynek témája maga a szinodalitás 
(=együtt gondolkodás, közös úton járás). A folyamat ré-
szeként − püspök atya kérésére − minden kedves testvérünk 
figyelmébe ajánljuk az online formában is elérhető kérdőívet 
(http://pasztoralis.martinus.hu), ami az irodában is kérhető 
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. 

 
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK ÁLDOTT, BÉKÉS 

ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 


