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Reisz Pál atya köszöntése – idén lett 80 éves és a múlt 
hétvégén ünnepelték a ferencesek Esztergomban 

Homíliáiból, mondataiból bátor tanítás áradt, melyekre  
szeretettel emlékezünk: hiszen nem csak élményeket kaptunk, 
hanem lelki tanításokat is zengő bariton hangján.  
Plébániánk híveinek egy részét összefogta a zsolozsmázás 
tanításával – ugyan nem a papi zsolozsmás könyvből, hanem 
az esztergomi népzsolozsmából –, ami számunkra, kezdők 
számára tanulható, imádkozható volt.  
Elöregedett, beteg rendtársaival törődött - Szabó Elek atyát 
egy elfekvő intézetből hozta vissza rendházunkba, ápolását 
is megszervezte.  
Pál atya hitoktató volt a premontrei rendi gimnáziumban, 
diákjaihoz nem csak teológiai tudásának átadásával, jóra, 
békére nevelésével kapcsolódott, hanem az iskolaélet minden 
történésében. Az 1956-os történések 50. évfordulójára meg-
hívták Rácz Sándort – Corvin-közi forradalmárt –, őt kísérte 
az iskolában, ill. egész napján és ebédre is vele jött hozzánk.  
2001-ben Kárpátalján óriási tiszai árvíz volt – Pál atya 
előzőleg itt szolgált évekig. Mikrobusszal plébániánk 5 
hívével elmentünk oda, gabonának való vetőmagot vittünk, 
amit a magyar határon kellett hagyni és éjszakánként, 1-1 
zsákot vittünk át félve a határőröktől. Végigjártuk a környező 
járásokat, találkoztunk földönfutóvá lett családokkal: Pál 
atya szerint a „lelkeket is megtörte az ár!”  

Templomunk épületéhez 
tartozó „kollégium”-ban 
idős atyák laktak, rendsze-
resen látogatta őket, be-
szélgetett velük, magányu-
kat enyhítvén. 
Nyugdíjas rászoruló híve-
inknek évente 2-2 zarán-
dokutat szervezett, ami na-
gyon népszerű volt.  
A Szent Márton miséken 
zavarta a bevásárló szaty-
rok zörgése, ezért egyik 
útjáról 100 db egyszerűbb, 
„zörgésmentes” bevásárló-
táskát hozott.  
Közvetlenségével, egysze-
rűségével, segítőkészségé-

vel szeretetet sugárzó karizmájával aktívan hozzájárult plé-
bániánk ferences lelkületének megőrzéséhez, erősítéséhez.  

                 (R-né Fadgyas Zsuzsa) 

Szent Flórián fogadalmi ünnep a Székesegyházban 

Május 8-án a 9.00 órai szentmisét Szent Flórián vértanú 
tiszteletére és közbenjárására celebrálta Császár István 
helynök atya. A szentmise előtt a sekrestyében gyülekeztek 
a város vezetői, a plébániák, a tűzoltóság és a katasztrófa 
védelem képviselői.  
Nagy öröm volt, hogy Szombathelyről és az Egyházmegye 
kisebb településeiről is sokan érkeztek. Gyertyával a kézben, 
körmenetben járultak a résztvevők Szent Flórián szobrához, 
imádkoztak és kérték védelmét a tűzesetek megelőzésében. 

 
Városunkban az elmúlt évszáza-
dokban több nagy tűzvész is pusz-
tított. A város fele leégett, sokan 
meghaltak, hatalmas károk kelet-
keztek. Ezért elődeink úgy döntöt-
tek, hogy Szent Flórián napján min-
den évben gyertyás körmenetet tar-
tanak. Szent Flóriánt Diocletianus 
császár keresztényüldözése idején 
fogták el és ítélték halálra.  
304. május 4-én az Enns hídjáról 
kővel a nyakában taszították le.  
Szent Flórián ábrázolása megtalál-

ható templomunkban, láthatjuk városainkban a róla készült 
festményeket és szobrokat, ahogy vizet önt egy égő házra. 
Nagyon felemelő érzés volt együtt imádkozni városunk 
egyenruhás szolgálatot teljesítőivel, akik kereszténységükről 
tettek tanúságot azáltal, hogy fontosnak tartják az imádságot 
Szent Flóriánhoz, a tűzoltók védőszentjéhez.                         

        (Dr. Gyenese Balázs) 

  PPlléébbáánniiaaii                          HHíírrlleevvééll

  Fotók: Szombathelyi Egyházmegyei Sajtószolgálat
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Az egyházmegyei szinodális tapasztalatok összegzése 
 
A szinódusi titkárság kérésének és szándékának megfelelően 
a Szombathelyi Egyházmegyében is megtörtént a szinódusi 
előkészület egyházmegyei szakasza. 
Az egyházmegyei szakasz fontos történései: a szinódus té-
májának megismertetése, az egyházmegye által szerkesztett 
kérdőív kitöltése, püspöki szinódusi találkozók, plébániai és 
közösségi találkozók. A szinódusi folyamat egyházmegyei 
szakaszának eredményei és gyümölcsei: 
- a féléves egyházmegyei szakasz kissé rövid volt a szinodális 
út igazán mély megéléséhez.  
- egyházmegyénk szinódusi kérdőívét közel 700-an töltötték 
ki.  

A terveik szerint a szinódusi folyamat nem áll meg az egy-
házmegyei szakasz lezárultával. Mind egyházmegyei, mind 
plébániai szinten további találkozók, beszélgetések nem 
érnek véget. Eddigi tapasztalatok rávilágítanak, milyen nagy 
igény van a hívőkben a találkozásra, a beszélgetésre, az 
együtt ötletelésre, közös gondolkodásra. A visszajelzések  
feldolgozása és a szakpasztorációs feladatok ellátásába 
történő beépítése következik majd. A hívek, a papok és a 
szerzetesek javaslataiból egyértelműen kiemelkedik a kö-
vetkező:  
- A fiatalok, a családok és az eltávolodottak megszólításában 
kulcsszerepe van jó programoknak és élő, nyitott közös-
ségeknek.  
- A lelkipásztoroktól kiemelten várják a hívek a személyes 
kapcsolat, lelkivezetés, személyes jegyesoktatás lehetőségét.  
- Óriási szerepe van az evangélium továbbadásában az in-
tézményeknek, elsősorban iskoláknak és szociális otthonoknak. 
Ezekből még többre lenne szükség.  
- Az egyházmegye és az egyes plébániák is a jövőben évről-
évre meg fogják szervezni a szinodális találkozókat.   

                 (P. Tokár János)  
 
Az Igaz Szőlőtő közösség látogatása János püspök atyánál  
 
Egyházmegyénk püspöke, János atya nem egy szószékről 
prédikáló, megközelíthetetlen személyiség, inkább a köz-
vetlenségéről híres, barátságos főpásztor, akinek mindenkihez 
van egy-két jó szava. Ennek apropóján gondoltunk egy 
közös találkozásra. Az elgondolást pedig tettek követték.  
A Ferences plébánián működő Igaz Szőlőtő közösség még 
tavaly decemberben hívta meg dr. Székely János püspök 
atyát egy ismerkedős-beszélgetős estre, amelyet a püspök 
atya örömmel elfogadott és melynek vezérfonala az idén  

 
márciusban lezárult szinódusi út volt.  
A résztvevők megosztották egymással az egyházhoz, hitükhöz 
kapcsolódó kapcsolatukat, és kérdéseket tettek fel püspök 
atyának. A találkozó végén János atya visszahívta közössé-

günket a püspöki pa-
lotába, melyre Húsvét 
után került sor. Püspök 
atya közvetlensége 
mindenkit meghatott: 
teával, aprósütemény-
nyel fogadott minket, 
családi fényképeket, 
történeteket osztott 
meg velünk, és min-
denkihez volt néhány 
kedves szava. A sze-
mélyes hangvételű 
este folyamán – a 
Húsvéthoz kapcsoló-
dóan – először Jézus 
szenvedéstörténetéről, 

a Passióról elmélkedtünk, aztán János atya kérdésére 
válaszolva mindenki elmondta a saját életének nehézségeit, 
aggodalmait. Lelki útravalóul kaptuk, hogy bármin is 
megyünk keresztül, Isten mindig velünk van, és mindig ad 
erőt a szenvedések elviseléséhez, továbbá szem előtt kell 
tartanunk a következő igazságot: „Van gondunk, de van 
Gondviselésünk!”. Az összejövetelt közös imádság zárta.  

          (Kukor-Vilics Eszter-Igaz szőlőtő közösség) 
 

Hirdetések 
 
Májusban hétköznapokon du. 5 órától litániát imádkozunk a 
Loretó-kápolnában a Szűzanya tiszteletére. 
 
A múlt heti gyűjtés során 312.200 forintot adományoztak a 
testvérek. Hálásan köszönjük a testvéreknek a ferences nö-
vendékeink képzésére fordított nagylelkű adományait! 
 
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy ma és a következő két 
vasárnapon (máj. 22-én, 29-én, minden szentmise után be 
lehet fizetni az egyházi hozzájárulást a templom bejáratánál. 
Szeretnénk ezzel is megkönnyíteni és segíteni a befizetést. 
Köszönjük a testvérek hozzájárulását! 
 
Május 28-án délután 3 órától plébániai közösségi napot 
szervezünk a plébánia udvarán. Időset, fiatalt, mindenkit 
szeretettel várunk. 
 
Plébániánk fiataljainak bérmálása pünkösdvasárnap, június 
5-én, 16.00 órakor lesz a székesegyházban.  
 
Június 18-án, szombaton 10 órakor lesz a Jubiláns Házasok 
találkozója a Székesegyházban. Azokat a házaspárokat 
várják, akik az idei évben ünneplik a jubileumi házassági 
évfordulójukat.  
Jelentkezni június 7-ig a martinus.hu weboldalon történő 
regisztrálással lehet, v. a plébániai irodán is segítünk a  
regisztrációban.  
Kérjük, hogy akinek tudomása van környezetében jubiláns 
házaspárokról, szíveskedjék nekik jelezni a lehetőséget. Kö-
szönjük.  
 
Május 22-én van a Tömegtájékoztatás világnapja. Imádkozunk 
a tömegtájékoztatásban dolgozókért.


