
III. ÉVFOLYAM • 10. SZÁM

 
Püspökök válasza az orosz-ukrán háborúra 
 
„Kedves testvéreink, honfitársaink! A mai nappal új fejezet 
kezdődött Ukrajna történelmében. Oroszország teljes körű 
háborút indított hazánk ellen. A keresztények a hit és a 
remény emberei, mert Üdvözítőnk, Jézus Krisztus feltáma-

dásával bebizonyította, hogy 
az utolsó szó nem a halálé, 
hanem az Életé! Ezért Isten-
ben van a mi reményünk. 
Imádkozzuk együtt a rózsa-
füzért a békéért, államunk 
vezetőiért, hadseregünkért 
és mindazokért, akik védik 
hazánkat, a sebesültekért és 
az elesettekért, s azokért, 
akik a háborút elindították, 
akiket elvakított az erőszak, 
hogy föleszméljenek. Őrizzük 
meg szívünket az ellensé-
geink iránti gyűlölettől és 
haragtól. Legyen a próbatétel 
ezen ideje alkalom a csalá-
dunkkal és barátainkkal, 

szomszédainkkal és munkatársainkkal, valamint magával Is-
tennel való megbékélésre is. Felismerve saját bűnösségünket 
és korlátainkat, kérjünk bocsánatot az Úrtól, járuljunk a kien-
gesztelődés szentségéhez és szentáldozáshoz, vigyázzunk 
szívünk tisztaságára, hogy Isten kegyelme betöltsön bennünket. 
Támogassuk egymást a vigasztalás, az együttérzés, a meg-
bocsátás bátorító szavaival, a sérelmek elfeledésével; idézzük 
fel a mi Urunk Jézus Krisztus szavait: „És bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vét-
kezőknek.” Ez az út ma sokak számára nehezen járható, de a 
mi üdvösségünkhöz szükséges. Ferenc pápához ezzel a 
kéréssel fordulunk: Alázattal esedezünk Szentségedhez, hogy 
a fatimai Szent Szűz kérésének megfelelően, nyilvánosan 
ajánlja fel Ukrajnát és Oroszországot Szűz Mária Szeplőtelen 
Szívének.” (Az ukrajnai római katolikus püspökök nyilatkoza-
tából.) 
„Tudatában lévén különleges lelki felelősségünknek Őszent-
sége, Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkájához 
fordulunk. Őszentsége! Kérjük Önt, emelje fel főpapi szavát 
az ukrán földön dúló testvérgyilkos vérontás megszüntetése 
érdekében, és szólítsa fel az Orosz Föderáció vezetését, hogy 
haladéktalanul fejezze be a harci cselekményeket, amelyek 
már világháborúba torkolló fenyegetéssé válnak.” (A Moszkva 
fennhatósága alá tartozó Ukrán Ortodox Egyház nyilatkoza-
tából.) 
„Oroszország és Ukrajna népét nemcsak a közös történelem 
köti össze, hanem a közös nagy szenvedés is, amely a múltban 
a háború esztelensége miatt szakadt ránk. Népeinknek kijár 
a béke, olyan béke, mely tiszteletben tartja a másik embert, 
más népeket és az ő méltóságukat. Tudják meg kortársaink, 
hogy szigorú számadással tartoznak az általuk végrehajtott 
katonai akcióért. Az elkövetkező évszázadok menete nagyban 
függ mostani döntéseiktől.                        (folytatás a 2. oldalon) 

 
A Bérmálás rendje az egyházmegyei rendelkezések szerint 
 
Bérmálkozók életkora: Egyházmegyénkben a bérmálás szent-
ségében legkorábban az általános iskola 8. évfolyamában 
lehet részesülni. 
Helyszíne: a szombathelyi plébániák esetében a Székesegy-
házban.  
Ideje: Pünkösd ünnepén, ebben az évben június 5-én de. 
10.00-kor. 
Felkészítés ideje: A bérmálási felkészítés ideje legalább 1 
tanév. Ez nem azonos a 8. osztályos iskolai hittannal. A 
felkészítő alkalmak az egész tanév során hetente min. 45 
percben vagy kéthetente min. 90 percben történjenek. 
Felkészítés tartalma: A bérmálásra való felkészítő programban 
kapjon sok helyet a megtapasztalás, a gondolatok és kérdések 
kimondásának lehetősége, valamint elkötelezett kereszté-
nyekkel és fiatalokkal való találkozás. Célja, hogy a bérmálásra 
készülők szerezzenek személyes tapasztalatot Istenről, aki 
jelen van az ő életükben is, és az Egyházról, amelynek 
közössége erősíti őket életútjukon. 
Tananyag: A bérmálási találkozók során ajánlott a YouCat 
bérmakönyv tematikájának és módszereinek használata. A 

foglalkozásokon legyen 
jelen a lelkipásztor. Ő ve-
zesse az imákat és segít-
sen a gyakorlati kérdé-
sekben.  
Kívánatos világi segítők, 
házaspárok és fiatalok be-
vonása a programba, 
amely által az Egyház tag-
jainak sokféle szerepét 
mutathatjuk be.  
Bérmálási lelkigyakorlat:  
A bérmálási programhoz 
hozzátartozik egy 3 napos 
lelkigyakorlat (csütörtök 
délutántól szombat dél-
utánig vagy péntek dél-
utántól vasárnap délutá-
nig).  Minden bérmálkozó 
számára kötelező. A lel-

kigyakorlat bentlakásos. A lelkigyakorlat programját, a for-
gatókönyvet és a szükséges eszközök, világi munkatársak 
listáját az egyházmegye a szervezők rendelkezésére bocsátja. 
A lelkigyakorlat anyagi hátterét három forrásból kell biztosítani: 
az egyházmegye, a plébánia és a bérmálkozó családja között 
harmadolni.  
Követelmények: Alapvető feltétel az őszinte törekvés az el-
kötelezett keresztény életre.  
Továbbá: legalább egy évig tartó bérmálási felkészítésen 
való részvétel; a bérmálási lelkigyakorlaton való részvétel; a 
vasárnapi szentmise. 
Vizsga: beszélgetés személyes élményeikről, a készületről, a 
foglalkozásokról és a keresztény életről; elméleti tudás teszt 
formájában. 
(vö: www.martinus.hu/gyakori-kerdesek/7621/bermalas) 
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(folytatás a 1. oldalról) ... Azzal a felhívással fordulunk minden em-
berhez, hogy szálljanak szembe a hazugsággal és a gyűlölettel, 
legyenek a kiengesztelődés forrásai, ne pedig a gyűlölet és 
az erőszak gyarapítói.” (Az oroszországi római katolikus püs-
pökök nyilatkozatából.)  
A kárpátaljai magyar testvéreinkért is imádkozva fordulunk 
Máriához: Isten Anyja, a Béke Királynője, hallgasd meg esdeklő 
kérésünket! (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 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”!
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NAGYBÖJTI KÉSZÜLET − 2022 
„Ne féljetek ... és ne engedjétek, hogy megzavarjanak ti-
teket, hanem imádjátok az Úr Krisztust a szívetekben, 
mindig készen arra, hogy bárkinek megfeleljetek, aki 
számonkéri a bennetek élő reményt.” (1Pt 3,14–15)

Hirdetések 
 
Horváth Imre P. Albin, kedves lelkiatyánk temetése 2022. március 11. de. 8.30 kezdődik templomunkban az érte felajánlott 
szentmisével, majd de. 9.30 a Jáki úti temető papi sírkertjében helyezzük örök nyugalomra. 
Nagyböjti időszakban, péntekenként du. 4 órakor, legközelebb március 11-én – a Jézus Szíves Imacsoporttal, ill. a Róz-
safüzér Társulat tagjaival imádkozzuk a keresztutat.   
A Ferences Esték tavaszi évada „Misztérium – A szent és az ember kapcsolata” témában március 11-én, pénteken 
este 7-kor folytatódik. Dr. Papp Miklós Bp. Sapientia, tanszékvezető, egyetemi tanár osztja meg velünk gondolatait. 
Március 14-én az Ifi-csoport gyalogos kirándulást szervez Keszthelytől –Tapolcáig. Érdeklődni az irodán lehet. 
Idősek, nyugdíjasok számára közösségi találkozás március 14-én, de. 10 órakor lesz a Szent Erzsébet teremben. A nyug-
díjas klubot Kovács Ferenc székesegyházi káplán atya vezeti. Várjuk a testvéreket. 
A múlt vasárnapi perselyadományt – összesen 172.620 Ft – a ferences rend által fenntartott szociális, oktatási- nevelési 
intézmények számára fordítjuk. Köszönjük a hívek adományait. 


