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Házszentelés a Ferences Rendházban 
 
A tavalyi évtől a szombathelyi régi rítusú szentmiséknek a 
Ferences Plébánia ad otthont, Tokár János atya nagylelkű 
meghívására. E misék asszisztenciáját a kezdetektől a 
Szalézi Plébánia ministránsai adják. Kis idő elteltével János 
atya invitálta csoportunkat a nagyobb helyi ünnepekre is, 
ahol a helyi ministránsokkal együtt teljesíthettünk szolgálatot.  

Ezáltal betekintést nyerhettünk a templom mindennapjaiba, 
számos találkozással, barátsággal gazdagodtunk. Az új 
esztendő első találkozásának apropóját a rendház szentelése 
adta. A katolikus hagyományban a vízkeresztet követő he-
tekben a hívek az újonnan megszentelt vízzel kérik Isten 
áldását lakóhelyeikre, azoknak megtisztítását minden 
bűntől, bajtól, betegségtől, ártó és gonosz szellemtől. Kissé 
meglepően jött a meghívás vasárnap ebéd után, amelyben 
János atya jelezte, hogy szeretettel vár bennünket erre az 
ünneplésre délután.  Számunkra nem is volt kérdés, hogy 
jövünk, hiszen minden ünnepet rendkívül gazdagítóan él-
tünk meg a ferences plébánián. Délután öt órakor meg is 

kezdődött a szertartás, amelynek során a helyi ministrán-
sokkal karöltve, a ferences liturgia szerint Ferenc atya meg-
áldotta, szenteltvízzel meghintette és tömjénezővel meg-
füstölte a helyiségeket. A szertartás a rendi ebédlőben 
kezdődött, ahol a Magnificat eléneklése után párversek és 
könyörgések formájában közösen kértük Isten áldását a 
helyiségekre. Ezt követően, Asztrik atya vezetésével énekelve 
haladtunk a plébánia különböző helyiségeibe, amelyeket 
Ferenc atya szintén beszentelt. Számomra a legszebb pil-

lanatok a szerzetesi cellák megáldásai voltak.  Minden 
cella lakója, az íróasztalra helyezett feszület előtti adorálással 
töltötte az áldóimákat, majd azt megcsókolva fejezte be 
az imádságot. Ferences hagyomány a Szentírás felcsapása, 
amely minden cellában megtörtént. Az igehelyeket Bertalan 
testvér nagy szorgalommal fel is jegyezte. A hagyomány 
része, hogy a közösség legfiatalabb tagja csapja fel a Szent-
írást. Egyik leglelkesebb ministránsunknak, Rikárdónak 
jutott ez a megtiszteltetés. A szertartás az ebédlőben vég-
ződött, ahol mi és a helyi ministránsok testvériesen osz-
toztunk a cellákban kapott ajándékokon. Az összejövetelt 
szabad, kötetlen együttlét zárta, ahol a ferences atyák egy 
szerény agapéval vendégül látták a szolgálattevőket. Szalézi 
ministránsközösségünknek nagy megtiszteltetés volt részt 
venni a liturgián. Hálával gondolunk közösen megélt, gaz-
dagító imádságra, köszönet, hogy mindannyian otthon 
érezhettük magunkat, úgy érzem, ezt az élményt sokáig 
hordozni fogjuk szívünkben!                                
                                          (Pados Benjamin ministránsvezető) 
 
 Kisegítés Szentkirályban és Szentkereszten 

 
János püspök 
atyánk felkérésére 
ferences közössé-
günk átmeneti se-
gítséget nyújt a 
szentkirályi és a 
táplánszentkereszti 
plébániának azzal, 
hogy a hétköznapi 
és a vasárnapi 
szentmisék, vala-
mint a temetések 
végzését vállalja, 
amíg a plébános, 
Pete Polgár Máté 
atya betegszabad-
ságon van. Emiatt 
plébániánkon kissé 

változik a szentmiséket bemutató, illetve a gyóntatást 
végző atyák személye. A változásokat a hírlevélben és a hir-
detőtáblán is jelezzük. Mindez alapvetően nem befolyá-
solja jelenlegi plébániai szolgálatunkat.                                              

                    (Ferenc atya) 
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 vé-
gezni képviselői munkájukat!  
Könyörögjünk hazánkért és azokért, akik a közhatalmat 
gyakorolják, hogy „a magyarság saját útját járva, a tága-
sabb jövő reményében az ég felé építkezzen, és múltjában, 
keresztény gyökereiben biztos talajt érezzen a lába alatt”! 
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Előkészület a 2023-as püspöki szinódusra 
 
Tisztelettel kérjük plébániánk minden kedves testvérét, hogy az Egyházmegyénk által szerkesztett alábbi kérdőívet a 
2023-as rendes püspöki szinódus előkészületeként kitölteni szíveskedjék. (A kérdőív az internetről letölthető.) 
 

Hirdetések 
 

A Plébániánkon februárban induló jegyesoktatásra lehet jelentkezni az irodában, ill. a plébánia honlapján keresztül-
várjuk.  

 
Az idei évre a szentmise előjegyzési naplóban még sok szabad hely van. Bátorítjuk a testvéreket, hogy akár élő, akár 
elhunyt szeretteikért, betegekért, bajban lévőkért ajánljanak fel szentmiseáldozatot. Szentmiséket az irodában lehet 

íratni. 
 

 Szombathely város fogadalmi felajánlását, 2022. január 23-án, vasárnap délelőtt 9 órakor ünnepelik püspöki szent-
mise keretében a Székesegyházban.  

 
Vasárnap a szentmisék után zenei áhítatra hívja, marasztalja a kedves testvéreket Kóta Donát és Zsigmond.  

 
dr. Székely János püspök atya 2021. október 5-én megalapította a szombathelyi Boldog Salkaházi Sára Technikumot.  

Bővebb információ az iskoláról és a továbbtanulási lehetőségekről a Hirdetőtáblán olvasható. 
 

A Krisztus-hívők egységéért tartott imahét szombathelyi eseménye január 20-án, csütörtökön, 18.00 órakor  
az evangélikus templomban lesz. 


