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Elsőáldozók zarándoklata Vasváron 

„ Jézus tiéd a szívem, ajtaja nyitva áll. Jöjj be hozzám 
kérlek, mert Te vagy a nagy király!” 
Két év kihagyás után a Szombathelyi Egyházmegye újra 
összehívta az idei évben első szentáldozásukhoz járuló gyer-
mekeket. Május 12-én, ismét Vasvár adott otthont a progra-
moknak. Az idei találkozóra több mint 1100 fiatal érkezett. 
Plébániánk területéről a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános 
Iskola hittanosai közül 27 leendő elsőáldozó gyermek vett 
részt a vasvári lelkinapon. 
Hittanos fiataljaink nagy lelkesedéssel és várakozással ké-
szültek a nagy napra. Fél 9-től gyülekeztünk a vasútállomásnál, 
ahol más iskolákból, plébániákról induló gyerekek csoportjaival 
futottunk össze. A vonaton már jó hangulatú utazás vette 
kezdetét. A helyszínen János atya várt bennünket, ahol gyors 
regisztrációt követően a kegytemplomba tértünk, rövid imára, 
hogy lelkileg is megérkezzünk és köszöntsük a Szűzanyát. 
Négy helyszínen vártak bennünket a különböző tematikájú 
és stílusú programok: a színházban Kiss László atya tanulságos 

bábelőadás-
sal, a temp-
lomban Stift 
Zoltán atya 
festéses-raj-
zos hittanó-
rával taní-
tott bennün-
ket. A Ka-
ritász ön-
kéntesei pe-
dig az os-

tyasütés fortélyait mutatták be a gyerekeknek, majd hittanosaink 
ki is próbálhatták az ostyaszaggatást.  
A szabadtéri színpadnál Sziráki Péter és a Rád Találtam Di-
csőítő Csoport zenével tanította a gyermekeket.  Mire? A Jé-
zussal való találkozás örömére, és a közösség megélésére.  
A délelőtti programok után indult a közös zarándoklat a 
Szentkúthoz, ahol Székely János megyéspüspök atya mutatott 
be szentmisét. Szentbeszédében a püspök atya három történetet 
mesélt el a gyermekeknek, amelyek arra példák, hogy Jézus 
ismer minket, Ő a legjobb barátunk; nagyobb boldogság az 
ember életében, ha adni tud másoknak és nem mindig csak 
kapni akar; és, hogy a szeretetnek néha ára van! A szentmise 
után lelki élményekben gazdagodva, boldogan tértünk vissza 
otthonainkba!   

     (Máténé Bokor Kinga) 

Ferences Esték 
Május 13-án Pigler Mónika 
Míra filozófus, domonkos szer-
zetesnővér tartott előadást Hit 
és értelem címmel a Ferences 
Esték sorozatban. Az előadó-
terem majdnem megtelt érdek-
lődőkkel, pedig más egyházi 
esemény is zajlott ugyanebben 
az időben. Míra nővér habitusa 
feltűnő a városban, sokan fel-
ismerhetik, Jel a társadalom 
számára. A főiskolán filozófiát 
tanít, franciatanári diplomája is 
van, ezért tudományos munká-
kat is fordított. A Ferences plé-

bánián Asztrik atyával közösen a hitújoncok képzésével 
foglalkozik. Először kérdést tett fel hallgatóságának: Minek 
van elsődleges szerepe a hitünkben, az értelemnek vagy az 
érzelemnek? A hit értelem nélkül babonaságra, az értelem 
hit nélkül embertelenségre vezet. A tudós embert a skolasztika 
végétől egy beszűkülés jellemzi: afelé tartunk, hogy amit 
kísérletekkel nem tudunk bizonyítani, nem igaz. Szent II. 
János Pál „Fides et ratio” enciklikája rámutat: az Isten böl-
csessége nagyobb, mint az emberé. Ha befogadom, bölcsebb 
leszek. Ha elhiszem Istennek, hogy amit mond, igaz, meglátom 
a magasabb bölcsességet, megértem a világ dolgait. Az 
emberi lélek csúcsa a megismerés, amelyben az akarat az 
abszolút jó vonzásában van, az értelmet az abszolút igaz 
vonzza. Az értelem Istenre van hangolva. Együtt az akarattal 
vezet a megismerésre. A megismerést belső akarat vezérli, 
de nem mindenre figyelek, csak egyes dolgokra. Mindig va-
lamilyen belső kérdésre keresem a választ a megismerés fo-
lyamán. Közben pedig nem csak az érzékszerveimre tá-
maszkodom, reflektálatlanul a transzcendentális háttérta-
pasztalat működik: van öntudatom, elkülönítem a tárgyakat 
önmagamtól, tudom, hogy nem álmodom, hogy vagyok, és 
hogy léteznek a dolgok velem együtt, mindez rávezet, hogy 
kell isteni létalapnak lenni! A hit sajátos választ igényel, az 
ember egzisztenciális válaszát. Ehhez szükségünk van a ke-
gyelemre. Teljes életünkkel kell válaszolnunk! Az újkor 
kezdetén az értelem beszűkült, a tiszta ész fényében próbált 
az ember megismerni, így eljutott a mai liberális gondolkodásig, 
ami megengedi, hogy az ember magának adjon törvényt. A 
szabadságot az Isten építi az emberben, hogy megismerje 
vágyait, érdekeit. Ma a szabadságnak nincs korlátja, a még 
meglévő testi, nemzeti korlátot is el akarja vetni az ember. 
Ez a „valamitől szabadság” csonka szabadság-fogalom torz; 
egyetlen célja, hogy megszűnjön minden korlát. A minőségi 
szabadság, mely „szabadság valamitől valamire” célja, az 
élet célja: a boldogság, melyet az Isten ad annak, aki a ter-
mészetes kegyelmi utat választja az Isten felé. A mai csonka 
szabadság alapja egy „semleges” szabadság, ami az erkölcsi 
jót valójában egy magamra húzott külső kényszernek éli 
meg. (Bármi lehet erkölcsi törvény, amit a többség nyomására 
elfogadok.) A jó választáshoz isteni kegyelem kell!  

 (Magyarné Hegyi Mária)  

  PPlléébbáánniiaaii                          HHíírrlleevvééll
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Coreth Mária Terézia Imaszövetség megalapítása 
 
Boldog Batthyány-Strattmann László felesége, Coreth Mária 
Terézia mindig is nagy tiszteletnek örvendett Körmenden és 
környékén. A szentéletű szemorvos Istenre találásában és 
orvosi feladatainak végzésében meghatározó szerepet töltött 
be felesége, aki évtizedeken keresztül szeretettel és derűvel 
teli, hűséges társa volt férjének. A hívő ember tudja és 
vallja, Isten kegyelme nélkül az ember semmi jóra, szentre 
nem képes. Isten kegyelme mindent megelőz, életünk minden 
percében és eseményében szükségünk van rá. Ezért fontos 
számunkra az imádság. Fatimai megjelenésekor a Szűzanya 
figyelmeztette az emberiséget: a sátán a család ellen indít 
támadást. A hívő család egy kis egyház.  
Ezért is alapítottam meg 2022. május 7-én Körmenden a 
Coreth Mária Terézia Imaszövetséget. 
Az Imaszövetség céljai: 
- Coreth Mária Terézia tisztelőinek összefogása és példájának 
továbbadása,  
- a feleségek és édesanyák lelki támogatása önfeláldozó 
munkájukban,  
- Ima és közbenjárás a testi vagy lelki nehézséggel küzdő 
családokért,  
- a családok, házaspárok egységének megerősítése. 
Az imaszövetség tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
minden nap elimádkozzák a szövetség imáját, valamint leg-
alább egy Miatyánkot, Üdvözlégyet, Dicsőséget a családokért. 
Legyen a példakép Coreth Mária Terézia, aki  Batthyány 
Boldog László hűséges hitvese és segítőtársa volt! Férjével 
mindennap imádkozott családjáért, őszinte és mély szeretettel 
és tisztelettel vette körül hitvesét, tizennégy gyermeket 
hozott a világra, és mindent megtett a gyermekek hitben 
való növekedéséért is. Az Imaszövetség megalakulása után 
is szeretettel hívjuk tagjai közé mindazokat, akik szívesen 
imádkoznak a fenti célokért, családjaink megerősödéséért. 

Jelentkezés: a mel-
lékelt jelentkezési lap 
kitöltésével az egy-
házmegyei Pasztorális 
Iroda elérhetőségein 
(pasztoralis@marti-
nus.hu; Szombathelyi 
Egyházmegye  9701 
Szombathely, Pf. 41.). 
A jelentkezőknek pos-
tai úton juttatjuk el a 
napi imádság szöve-
gét. Szeretettel aján-
lom figyelmetekbe 

Dr. Gyürki László atya Szívet-lelket című rövid összeállítását 
Coreth Mária Terézia életéről és lelkiségéről. A kiadvány 
megvásárolható a Martinus Kiadó boltjában és a webáru-
házban: www.martinuskiado.hu 
Váljék közös imádságunk családjaink javára és üdvére! Le-
gyenek szentek családjaink! 

       Szombathely, 2022. május 13.  +János püspök
 

Idősek, nyugdíjasok zarándoklata 
 
Gyönyörű szép tavaszi nap virradt ránk május 13-án, a 
Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja. Ezt a szent 
napot szerettük volna megünnepelni idősek, nyugdíjasok, 
egyedül maradottak. 
A 9 órai szentmise után Kovács Ferenc székesegyházi káplán 
vezetésével – aki a nyugdíjas klub lelkivezetője is - egy kis 

 
busszal és egy személyautóval elindultunk Gencsapátiba a 
Szentkúti drága kincsünkhöz, a Szűz Máriához. Kiérkezve a 
megszentelt helyre, a barlang előtt megálltunk és köszöntöttük 
az Istenszülő Szűz Máriát. Tiszteletünk jeléül Erzsébet nő-
vérünk veze-
tésével imád-
koztuk a Lo-
retói litániát, 
majd néhány 

titok jelentéséről 
elmélkedtünk. 
Több közismert 
imádsággal is 
kifejeztük há-
lánkat, köszöne-
tünket és szere-

tetünket. Szűz Márián keresztül juthatunk el Urunk Jézushoz. 
Tanúságtétel keretében megemlékeztünk egy súlyos, orvosi 
vélemény szerint teljesen reménytelen (kétoldali tüdőgyulladás, 
légmell, összeomlott tüdő) vírusfertőzésen átesett szombathelyi 
nővérünk maradandó, nyomnélküli teljes gyógyulásáról. 
Sok imaközösség, egész országra kiterjedő imájának kö-
szönhetően meggyógyult. Az ima ereje óriási. Nagy áhítattal 
elénekeltük ősi Magyar Himnuszunkat, a Boldogasszony 
Anyánkat. Nővéreink nem feledkeztek meg arról, hogy 
általuk készített nagyon finom süteményekkel megkínáljanak 
bennünket. A Szentkút területén találjuk a tragikus sorsú fi-
atalember, Rábai Péter hegymászó emlékhelyét. Marica nő-
vérünk, aki nagyon jól ismeri Rábai családot, elmondta, 
Péter erős akarattal törekedett mindig felfelé, Isten felé. Két 
évig volt a hegycsúcsok közelében jégbe fagyva, mire ráta-
láltak. A Jáki úti temetőben temették el. Feleségem, Piroska 
tanítványa volt az Ipari iskolában. Nagyon jó ember volt. 
Elmondhatjuk: „Uram jó nekünk itt lenni”.  Ferenc atya 
áldása után visszatértük Szombathelyre.  

        (György testvéretek) 
 

Hirdetések 
 
-A mai vasárnapon du. 4 órai szentmise után Szt. Rita tiszte-
letére rózsát áldunk, litániát imádkozunk. 
-Mai vasárnap van a Tömegtájékoztatás világnapja. A tö-
megtájékoztatásban dolgozókért is imádkozunk. 
-Májusban hétköznapokon du. 5 órától litániát imádkozunk 
a Loretó-kápolnában a Szűzanya tiszteletére. 
-Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy ma és a következő 
vasárnapon (máj. 29-én) minden szentmise után be lehet 
fizetni az egyházi hozzájárulást a templom bejáratánál. 
Május 28-án délután 3 órától plébániai közösségi napot 
szervezünk, „batyus formában” a plébánia udvarán. Időset, 
fiatalt, mindenkit szeretettel várunk. 
-Plébániánk fiataljainak bérmálása pünkösdvasárnap, június 
5-én, 16.00 órakor lesz a székesegyházban. Templomunkban 
a du. 4 órai szentmise elmarad. 
-Június 13-tól augusztus 20-ig hétköznapokon az esti 
szentmisék elmaradnak! 
-Június 18-án, szombaton 10 órakor lesz a Jubiláns Házasok 
találkozója a Székesegyházban. Azokat a házaspárokat 
várják, akik az idei évben ünneplik  jubileumi házassági év-
fordulójukat. Jelentkezni június 7-ig a martinus.hu weboldalon 
történő regisztrálással lehet.
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