
III. ÉVFOLYAM • 9. SZÁM

 
Boldog Brenner János-harang megáldása 
 
Mennyei Atyánk hittel valljuk, hogy a Téged szeretőknek 
minden a javukra válik. A Boldog Brenner János vértanú 
tiszteletére most felszentelt harang segítsen úgy élnünk, 

hogy a szentek kö-
zösségét  hittel 
valljuk és ezt a kö-
zösséget a Te aka-
ratod odaadó 
megélésével épít-
sük is! 
A zajártalommal 
küzdő világunk-
ban engedd Iste-
nünk, hogy tudjon 

megcsendülni az a tiszta hang, amelyik a Te dicsőségedre 
szól és egybegyűjti a Téged imádókat.  
Engedd, hogy ne a templomaikban megszólaló harangok 
keltsenek riadalmat a lelkekben, hanem az a sok üres és tar-
talmatlan és ártó beszéd, amivel beszennyezzük a Te teremtett 
világodat! 
 
Áldás szövege 
 
Örvendetesen fénylik ez a nap nekünk, mert a templomba 
új harangok kerülnek, és mert alkalmunk van Isten magasz-
talására ezzel az ünnepléssel. A harangok ugyanis összefüggnek 
Isten népének életével. Hangjuk jelzi az imádság idejét, 
összegyűjti a népet a liturgikus cselekmény végzésére, fi-
gyelmezteti a híveket a fontosabb eseményekre, amelyek az 

Egyháznak ezt a kö-
zösségét, az egyes 
híveket örvendete-
sen vagy fájdalmasan 
érintik. Buzgó áhítat-
tal vegyünk részt a 
szertartásokon, hogy 
amikor halljuk a ha-
rangokat, emlékez-
zünk arra, hogy egy 
család vagyunk, és 

szavukra hallgatva gyűljünk össze és mutassuk ki Krisztusban 
való egységünket. 
 
Áldó könyörgés 
 
Áldunk Urunk, szent Atyánk, aki Fiadat elküldted a világba, 
hogy a bűn sebétől  szétszóródott embereket kiontott vérét 
összegyűjtse és az egy akolba gyűlteket, ő, az egy pásztor 
kormányozza és táplálja. 
Kérünk tehát, Urunk, hogy a harang szavának hívására híveid 
örömmel siessenek a templomba,tartsanak ki az apostolok 
tanításában, a testvéri egyetértésben,a kenyértörésben és 
az imádságban. 
Legyenek egy szív, egy lélek dicsőséged dicséretére. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 
3. Kakaóbál 
 
Engedjétek meg, hogy  személyes gondolatokkal kezdjem a 
3. Kakaóbálról szóló beszámolómat. 
Jó ideje keresem az utat, lelkemben bizonytalansággal, két-
ségekkel, néha félelemmel. Tudok-e valami hasznosat, jót 
tenni? Egyáltalán van-e valami dolgom ebben a furcsa, össze-
zavarodott világban? 
Szombaton délelőtt részben választ kaptam kérdéseimre, 
sőt megerősített, feltöltött az ott kapott élmény. 
Hívásunkra közel 90 fiatal, apuka, anyuka, kisgyermek érkezett 
a Ferences Plébánia színháztermébe. A legkisebb vendégünk 
6 hetes.  
Ki jelmezt öltött, ki egy kis fejdíszt tett csecsemője fejére. 
Mások széles mosollyal, kezükben maguk sütötte, nagy tál 
finomsággal érkeztek. Volt, aki gitárjával, amiből szép hangokat 
csalt elő, kísérve a lelkesen Jézust dicsőítő éneklőket, akiknek 
hangja  bezengte az egész termet.  Apukák, anyukák egyik 

kezükben csecsemőiket, másik kezükben habos kakaót tar-
talmazó bögrét tartva, széles mosollyal koccintgattak. Figyeltem 
a kisebb, nagyobb csoportokba kapcsolódó, vidám fiatalokat, 
akik beszélgetés közben óvó tekintetüket szaladgáló, na-

gyobbacska gyerekeiken tartották. 
Szemlélődés közben hála járta át 
a szívemet és egy könyörgés fo-
galmazódott meg bennem, amit 
csendben el is mormoltam. 
Tartsd meg, Uram, ezeket a fiata-
lokat erőben, egészségben! Add, 
hogy a Hozzád vezető útról soha 
le ne térjenek! Segítsd őket, hogy 
a rájuk bízottaknak szeretetteljes, 
boldog családi fészket biztosít-
sanak! Add, Uram, hogy ezek a 
családok itt maradjanak a plébánia 
falai között és a Te házadat ott-
honuknak tekintsék! Add, hogy 
mi idősebbek példánkkal, nyitott 

szívünkkel, jó szándékunkkal támaszai lehessünk fiataljainknak! 
Áldd meg, Uram, azokat a lelkes testvéreinket, akik az előké-
születekben részt vettek, zenéltek, énekeltek, arcokat festettek, 
a kézműves asztaloknál mosolyogva szolgáltak, hogy ez a 
délelőtt tökéletes legyen!                   

  (Várady- Szabó Johanna) 
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02.17-i Képviselőtestületi ülésről   
 
Február 17.-én tartotta meg az egyházközségi testület az év 
eleji ülését, ahol megvitatta és hosszabb tanácskozás után 
elfogadta az elmúlt évi pénzügyi, gazdasági beszámolót és 
a jövőre vonatkozó terveket.  
János atya a pénzügyi tényszámokon keresztül mutatta be, 
vezette le a plébánia 2021. évi gazdálkodását. Befejezett be-
ruházás a földgázszerelés volt, míg a folyamatos, áthúzódó 
beruházás a színházterem és a tetőtér felújítása. A kriptalejárat 
előkészítői munkái megkezdődtek. 
Az egyházi hozzájárulás összege/”egyházi adó”/: 4.268.235 
Ft volt az elmúlt évben. A perselypénz csökkenése drasztikus: 
7.683.230 Ft volt, az előző/ 2020./ évhez képest 4 millióval 
kevesebb.  
Majd a lelkipásztori, a liturgikus, a hitoktatói, a családgondozói, 
a karitatív, a gazdasági, az ökumenikus és a média  munka-
csoport számolt be az elmúlt évi tevékenységéről. Örvendetes 
a baba-mama klub iránt érdeklődök és aktív részt vevők szá-
mának növekedése. 
Szóba került, hogy a kántori szolgálat „akadozik.”  A vasárnapi 
és ünnepei szentmisék kivételével hétköznap szünetel. Oka, 
hogy Patrik az ELTE nappali tagozatán tanul, ami hétközben 
szinte teljes lekötöttséget jelent. Úgy állapodtak meg a plé-
bános atyával, hogy kéthavonta előre tervezik a feladatokat, 
hogy ne menjen se a liturgia, se a tanulmányok folytatásának 
a kárára. Emiatt vannak hétköznap nagyrészt csendes mi-
sék. 
A vírus miatti korlátozások következtében elmaradt a korábbi 
években megszokott Szent Erzsébet jótékonysági est. Agapé 
nélkül, de méltó zenei áhítattal mégis megemlékeztünk a 
„szolgáló szeretet Nagyasszonyáról”. 
Boldog Brenner János tiszteletére öntött harang a decemberi 
évfordulóra nem készült el. Így a püspök atya az emlékező 
szentmisében az új helyre került betlehemet és a szenvedő 
Krisztus szobrát áldotta meg. 
Sajnos szomorú, hogy a betlehem egyik pásztorának a szobra 
január utolsó vasárnapján eltűnt…  

(Dr. Asbóth Mária) 
 
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”! 
 

Hirdetések 
 
Február 27-én, vasárnap a perselyadományt a ferences rend 
által fenntartott szociális, oktatási- nevelési intézmények szá-
mára gyűjtjük. 
 
Nagyböjti időszakban, péntekenként du. 4 órakor keresztutat 
imádkozunk egy-egy plébániai közösség részvételével.  
Buzdítjuk a testvéreket a közös részvételre.  
Az első alkalmon a Ferences Világi Rend tagjaival imádkoz-
hatunk.  
 

 
Plébániai farsang  
 
Önfeledt szórakozás, mély beszélgetések, humoros jelmezek 
és hihetetlenül finom ételek. Ezekkel a szavakkal tudnám rö-
viden jellemezni szombaton, a plébániánkon megrendezett  
farsangot. Az igazat megvallva, így az egyetemi tanulmányaim 
miatt az utóbbi félévben el-elmaradoztam a közösségi talál-
kozókról.  
Sokszor üres kézzel, lélekkel jöttem, mégis minden egyes al-
kalom után vihettem magammal haza valamit a hét többi 
napjára. A szombati nap során sem volt ez másképp.  
Viszont a többi alkalomtól eltérően a mostani találkozón 
nem csak a lelki tápláléknak jutott nagy szerep, hanem az 

enni és innivalók-
ra is nagy hang-
súly került. Főleg 
az anyukák jóvol-
tából egy igazán 
kellemes és ízletes 
vacsorán vehet-
tünk részt mind-
annyian. A fasíro-
zottól, a meleg-
szendvicsen át a 

házi citromtortáig mindenki találhatott valami neki való 
finomságot.  Miután mindannyian jóllaktunk, következhetett 
a játék. Két csapatra oszlott a társaság, barátságos versenyek 
formájában mértük össze tudásunkat. Megmérettük ma-
gunkat Activityzésben és más ügyességi játékokban is. A jó 
hangulat adta magát, a sok nevetéstől olykor-olykor még a 
könnyünk is kicsordult. Sajnos nekem ismét hamarabb ott 
kellett hagynom a társaságot… De, mint mindig, most sem 
tértem „üres kézzel” (és ez esetben pocakkal) haza. Az ehhez 
hasonló együtt töltött estékre mindig nagyon jó visszagondolni, 
ízlelgetem ezt az érzést…, meghittség…, azonos érték-
rend…, tartalmas szabadidő. Ezektől is válnak olyan széppé 
az ilyen összejövetelek. Mivel csak ritkábban tudok részt 
venni rajtuk, ezért felértékelődnek számomra ezek az alkalmak. 
Átfut rajtam a gondolat, hogy mekkora dolog is az, hogy bár 
bejelentés nélkül érkeztem, mégis tárt karokkal és nyitott 
szívvel fogadtak engem. Ezt az érzést, testi-lelki „jóllakottságot” 
és szeretetben való egységet kívánom mindannyiunknak az 
év minden egyes napjára!   

(Tóth Bálint Tamás) 
 

Hirdetések 2 
 
Szerdán, március 2-án Hamvazószerda. Ezen a napon és jövő 
vasárnap minden szentmise végén lesz hamvazás. Szigorú 
böjti nap, 18 éves kortól napi háromszori étkezést, egy 
jóllakást, 14 éves kórtól a hústól való önmegtartóztatást 
tartunk. Ferenc pápa kérésére imáinkat és böjtölésünket 
ezen a napon az Ukrajna békéért ajánljuk fel. 
 
Az idén a nagyböjti stációs miséket szerda és pénteki napokon 
a püspök atya a Székesegyházban tartja.  

A Magyar Ferences Rendtartomány legidősebb szerzetese, 
kedves lelkiatyánk Horváth Imre P. Albin életének 92. 
évében 2022.02.25-én délelőtt a szombathelyi Marku-
sovszky Kórházban elhunyt. 
 
Az érte felajánlott szentmise templomunkban 2022. 
március 11.-én de. 8.30-kor kezdődik, temetése de. 9.30-
kor a Jáki úti temető papi sírkertjében lesz.


