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Betegek, idősek lelkigyakorlata Szombathely Szent Erzsé-
bet Ferences Plébánia 2022 február 9., 10., 11. 
 
A lelkigyakorlat témájának rövid összegzése: Az ember 
biológiai élete véges. Az anyagi – testi szétesése, a „biosz” 
halála biztos. Isten viszont örök életet ad az embernek. A 

kérdés az, hogy az em-
ber él-e ezzel a létfon-
tosságú lehetőségé-
vel? Szellemi lelkével 
igényli-e Isten legna-
gyobb adományát, 
avagy hitetlenségével 
megtagadja Isten vég-
telen szeretetét? Az 
ember igazi halála 
nem az anyagi szét-

esése, hanem az örökké élő Isten, mint a Lét és Élet forrásának 
és beteljesítőjének visszautasítása, Aki az ember méltóságát, 
dicsőségét az Ő saját életének megosztásával, a Belőle való 
részesedéssel gondolta el. Az, hogy az örök életbe való át-
menetel nem megy simán, az az emberiség és az ember 
bűne miatt van. Viszont az Isten–Ember az, Aki segítségünkre 
jön: Beleáll a legnagyobb mélységünkbe, amit az ember a 

bűnével önmagá-
val okozott, átélve 
az Istentől való el-
szakítottság bor-
zalmát.  

A bűnös em-
ber kérdését a 
bűntelen, vég-
telen Szentség 
maga is felte-
szi: − „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” Pedig az 
Isten kérdezhetné a bűnös embertől: − „Te, miért hagytál el 
engem?” A megváltó válasz: − „Kiragadlak, megtisztítalak, 
feltámasztalak. Csak tudd kimondani, − Uram irgalmazz! – 
Uram, hiszek Benned, bízom Benned és szeretlek Téged! 
(Első napi téma) 
 „A halál sötét völgyében sem félek, mert tudom, hogy haza 
vezetsz!” (Második napi téma) 
Az igaz, hogy a hazafelé vezető úton sokat kell szenvednünk, 
de enyhíted fájdalmainkat; − betegségeinket, fájdalmainkat 
Te hordozod, keresztrefeszítettségünkben is Te vagy keresztre 
feszítve. Tehetetlenségünk miatt felvállaltad értünk a ke-
resztrefeszítettségben rejlő tehetetlenséget, de isteni szavaid 
biztos reményt adnak, hogy türelemmel kivárhassuk igazi 
felszabadulásunkat: „Még ma velem leszel a paradicsomban!” 
(Harmadik nap záró gondolata.) 
 
(Dr. Pem László PhD pápai káplán, székesegyházi kanonok) 

 
„Időnként váltogassunk csalit!” – Elindult a Ferences 
Esték tavaszi évada 
 
Az előadás-sorozat témája ezúttal a „Misztérium”.  
Az első előadást Tömő János hitoktató-börtönpasztorációs 
munkatárs tartotta „A Szent és az ember kapcsolata” témában. 
2022. február 11-én a szombathelyi Szent Erzsébet Ferences 
Plébánián. 
Már a meghívó plakát érdekes és elgondolkodtató kérdéseket 
vet fel, amelyekre, mint ígérik, az előadások alkalmával keresik 
a választ. Be tudom-e fogadni a befogadhatatlant, felfogni a 
felfoghatatlant? Lehetséges-e megoszthatatlan magányunk 
és vágyunk a tökéletes egyesü-

lésre? Mit lehet és szabad elmondani a Nagy Király titkából? 
Az előadók (Tömő János hitoktató, a Szombathelyi Egyház-
megye börtönpasztorációs munkatársa, dr. Papp Miklós, a 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, 
Pindroch Csaba, Jászai Mari-díjas színművész és Pigler M. 
Míra filozófus, domonkos szerzetesnővér) arra tesznek 
kísérletet, hogy megkeressék azt a kimeríthetetlen kapcsolatot, 
amely a világi és a vallási kapcsolódás mögött húzódhat, 
látható a plakáton. 
Tömő János nyitó gondolatként arról beszélt, hogy az evan-
géliumokban azt látjuk, Jézus barátságos, meggyógyítja az 
embereket, mindig megbocsát, vagyis nagyon emberközeli. 
Mi emberek pedig hajlunk arra, ha valaki ilyen emberközeli, 
akkor őt haverként kezeljük. De Isten nem a haverunk.  
A Bibliából vett példák azt mutatják, hogy az ószövetségi 
ember félt Isten jelenlététől. Úgy gondolták, hogy nem kö-
zeledhetnek a szentséghez addig, amíg erkölcsileg nem 
tiszták, mert méltatlanok hozzá. Izajás prófétánál láthatjuk, 
hogy egy angyal parazsat tett a nyelvére, amitől megtisztult. 
Vagyis azzal, hogy a Szentség hozzáért, nem meghalt, hanem 
maga is tisztává lett.  Látszik, hogy a Szentség megérinthető 
lett. Az Újszövetségben „az Ige testté lett”. Jézus megtapintható 
lett, annyira, hogy meg is tudtuk ölni. Isten jelenléte Pünkösdkor 
tapasztalható módon leszállt az apostolokra és sokakra a 
népből is, és ez a Szentlélek-kiáradás az Apostolok Cseleke-
detében többször is megtörténik. Tömő János felhívta hall-
gatósága figyelmét arra, hogy tanulnunk kell ebből: hogy 
van „valami”, ami ha engem betölt, az képes rám hatni. Vagyis  
Isten jelenléte valóságos, és ez a jelenlét bárki számára elér- 
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hető lehet, nem csak az Eucharisztiában tapasztalhatjuk 
meg. Hogy hogyan találkozhatunk a Szenttel?  
Sajnos nincsen rá „recept”, mert ezt nem tudjuk befolyásolni. 
Azonban Tömő János egy nagyon találó példával állt elő. 
Gyerekként nagyon szeretett horgászni, de azt soha nem ő 
döntötte el, mikor fogja ki a halat. Neki az volt a dolga, hogy 
bedobja a horgot. De hogy mikor jön a hal, azt a hal fogja el-
dönteni. Nekünk csak az a feladatunk, hogy időnként cseréljük 
a csalit, a hal pedig majd jönni fog.  

   (Kótáné Koltay Veronika)                              
          /A cikk a martinus.hu-n is megjelent./ 

 
Az idős, beteg ember fohászai  
 
Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évti-
zedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel 
megörvendeztettél, és minden kudarcát, amivel korlátaimra 
figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, 
akik mellettem állnak és szeretnek. Legyen áldásod rajtuk! 
Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit el-
mulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, 
hanem ma is mindent megteszel üdvösségemért. Segíts, 
hogy elkerüljünk minden kísértést és bűnt!  
Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: 
több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az 
irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-
tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, 
a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a 
közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös 
zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől 
és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől. Enyhítsd bennünk 
mindazt, amitől szenvedünk! 
Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, 
humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, 
érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. 
Köszönöm, hogy a szent kenettel megerősítettél! 
Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről 
itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit 
még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak 
tehernek magam, és adj alázatot, hogy belássam, egyre 
inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled 
való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam 
magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, 
hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy 
ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem 
árasszam szereteted melegét! 
Uram, maradj az, aki mindig voltál: megbocsátó Édesatyám. 
Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, 
hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondásra. Ne engedd, 
hogy valaha is abbahagyjam dicséretedet. Tartsd meg és 
növeld hitemet. Szólj Uram, még hallja a Te szolgád! 
 
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 gya-
korolják, 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”! 

 
Elbúcsúztunk Bertalan testvértől 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hirdetések 
  
 
Február 20-án a 10 órai szentmise 
keretében Dr. Székely János püspök 
atya megáldja a Boldog Brenner Já-
nosról elnevezett harangot, amelyet 
a templomtoronyban helyezünk el. 
 
 

Plébániánkon február 26-án indul a 
jegyesoktatás.   
Első alkalommal Tokár János plé-
bános atya :A házasság szentsége, 
az ima ereje (Miért kell a jegye-
soktatás?) címmel tart előadást.   
 

Az egyes napok szerkezetét a következőképpen tervezzük:  
  
9.00- Ima, bevezető, ráhangolódó csoportfoglalkozás  
10.00- Előadás 
10.30-11.30 Reflexió, beszélgetés, játék.  
 
A reflexió, a beszélgetés két házaspár koordinálásával tör-
ténik. 
 
A 4 millió forintos állami támogatás megvalósult 

 

4 Millió Forint állami támogatással az EGYH-EOR-20-0094 számú, A
„pincétől a padlásig” elnevezésű pályázat keretében megvalósult

a tetőfelújításhoz szükséges építőanyagok beszerzése.


