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Bérmálás pünkösdvasárnap 

A szentséggel a lányok (Anna és Sára) egy olyan életsza-
kaszhoz jutottak el, amit személy szerint én vártam a 
leginkább.   Örültem, hogy heteken át a Plébánián – nem 
iskolai tanteremben – készülhettek elő a bérmálkozásra. A 
templom közelsége, az áhítatra nevelés belsőleg is igyekezett 
elmélyíteni a gyermekeim Jóistenhez ragaszkodó életét.  Ne-
kem, mint édesanyának egy nagyon nagy vágya volt, hogy a 
bérmálás megtörténhessen, ami pedig az I-re feltette a pontot, 
hogy egy ilyen gyönyörű templomban történhetett meg az 
esemény.  

Püspök Atya szép, érthető beszédére sokáig fogunk emlékezni, 
talán ez az egyik legfontosabb, hogy megmaradjanak az ott 
hallottak. A szervezés is minden szempontból szuper volt, 
gondolok itt arra, hogy a helyek  érthetően ki voltak jelölve, 
gond nélkül elfértünk és bármilyen kérdésem volt, készséggel 
segítettek, pl.: gluténmentes ostya. 
Hálásak vagyunk minden szervezőnek és segítőnek azért, 
mert eme jeles esemény fényét még emlékezetessé tették. 

        (Kovács Krisztiánné) 
 
Ifi tanévzáró a plébánián 
 
Június 4-én, szombaton a plébánia ifjúsági csoportja egy 
közös évzáró hálaadást és agapét tartott a plébánián. A 
szokásos rendben első kérdés: kinek hogyan telt az elmúlt 
hete (találjunk egymásra) után közös imában a Fölséges 
Úristen felé fordultunk, majd a fő témánk a zsidó pászka-
vacsora értelmezése, a rítus szerepe volt. Beszélgettünk 
arról is, hogy az ősi izraeli istenkép a kisebb gyermekek 
számára hogyan magyarázható. Aztán két csoportra válva 

(az imatáborosok és egy liturgikus eseményt ünneplők) a 
templomba indultunk. Az estét finom vacsora elköltésével 
folytattuk. A főszakács Aracsi Krisztián volt, a csoport lelkes 
tagja, aki már régóta tervezte, hogy bemutassa nekünk főző-

tudományát. A menü 
marhapörkölt volt no-
kedlivel, desszertnek 
pedig almáspite ké-
szült. Amíg az ételek 
készültek, közös já-
tékkal töltöttük az 
időt. Miután pedig 
mindenki jóllakott, 
beszélgetéssel és 
énekléssel zártuk a 
programot. Köszön-
jük ezt a vacsorát a 
plébániának és Krisz-

tiánnak. Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, 
hogy egy bensőséges és jó hangulatú estét töltöttünk el 
együtt. Remélem, hogy mindenkinek szép nyara lesz, és 
ősszel újra találkozunk!  

(Senviczki Ákos) 
 
Szent Ferenc nyomdokában  – városi nagytakarítási akció 
plébániánk területén 

 
Szent Ferenc 
különösen véd-
te- óvta a ter-
mészetet, az ál-
latokat, meg-
szelídítette a 
gubiói farkast 
is.  

A napokban hí-
vott minket Já-
nos atya , hogy 
csináljunk egy 
kis tisztaságot, 
rendet a temp-
lomunk körül. 
Talált is a Gyön-
gyös patak par-
ton szennyezett   
részt,  amitől kicsit  megijedtünk a sok műanyag palack, ru-
hanemű és rossz cipő láttán, a meredek partszakaszon. 
 Nehezen, de megbirkóztunk a munkával, a most is ott szu-
nyókáló morcos emberek is megszelídültek János atya 
nyugodt szavaitól, és még a szemétszedésben is részt vettek.  
Így a szemétszedés élménnyé változott. 

(G. Gabi) 
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A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA: A PAPI ÉS SZERZETESI 
HIVATÁS 
 
A rádióból értesültem két héttel ezelőtt, hogy Szombathelyen 
a pünkösdöt megelőző napokban Lélek-fesztivált szerveznek. 
Az országos merítésű programban nagy neveket sorakoztattak 
fel a szervezők, akik méltán kiemelkedőt alkottak a XXI.-
századi magyar egyház fiataljai evangelizálásában. Én is 
részt vehettem egy fakultáció előadójaként, melynek témája: 
A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA A PAPI ÉS SZERZETESI 
HIVATÁS.  
A felkérés a plébános, János atyán keresztül érkezett a szer-
vezőktől. Szívből örültem a közösen kialakított témának. 

Imádkoztunk egy kilencedet és tíz rózsafüzért e találkozóért, 
hogy a Szentlélek örömében, fényében menjen végbe minden. 
Készítettem egy hosszúkás plakátot a témában, amit a 
Brenner János Iskola területén, a forgalmasabb helyeken ki  
is függesztettek. A fakultációra 8 fiatalember érkezett. Első 
látásra szinte mindegyikük gimnazistának tűnk, de hamar 
kiderült, hogy általános iskolás, nyolcadikos gyermeknél 
nincs idősebb közöttük. Rövid bemutatkozás. Mindannyian  

 
gondolkodtak már a papi vagy szerzetesi hivatásról. Jelenleg 
két fontos érzés és indíttatás ütközik bennük. A tanúságtételre 
való felszólítás és egy mély, megmagyarázhatatlan szégyen 
a tanúságtétellel összefüggésben. Kinyilvánították, hogy 
egytől egyig szeretnének változni, erősödni a szégyennel 
szemben. A változás képzeletbeli skálájára álltak. Volt 
közöttük, aki 25%-ban, más 78%-ban érezte a változás szük-
ségét. A továbbiakban a szégyennel foglalkoztunk, mely 
mélyről fakadó akadály a vágyott tanúságtétellel ellenében. 
Mint ismeretes, a vágy, a félelem és a szégyen az ősbűn 
hármas gyökere, mely a hit, remény, szeretet isteni ajándékaival 
szemben áll. Sokszor rejtetten működik az emberi természet 
mélyén. Sőt a három ősbűngyökér akár, mint „ripacs 
színészek” képesek egymás gúnyájában is tetszelegni és 
megtéveszteni. Indokolt volt tehát, hogy lehetséges megoldást 
találjunk a szégyen leküzdésére a hit, remény, szeretet segít-
ségével. Eljátszottunk egy gyermekkori megszégyenülés-
történetet. Az esemény szereplőinek helyzetéből pedig újra-
értékeltük a múlthoz fűződő érzéseket, melyek a jelenig 
hatnak. Rendkívül gazdaggá vált a korábban színtelen 
történet, és a szégyentől beszűkült érzelmek helyett egy 
tágas, újra-belakható, biztonságos játéktérre érkeztünk. 
Önfeledt kacagással, több értékes felismeréssel – meg-
könnyülten és szellemileg-lelkileg gazdagon – távoztak a 
résztvevők. Hála van bennem e fiatalok iránt az Úrnak! 
Megköszönöm a Szentléleknek, hogy egybe terelte őket 
erre a megvilágosító alkalomra. Remélem, hogy egyszer va-
lamelyikükkel a hívek is találkozhatnak majd, mint az 
Istenünk és az oltár szolgáival! 

    (P. Kercza Csaba Asztrik OFM) 
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Szeretettel hívjuk és várjuk Szent Antal tisztelőit! 

 
Hirdetések 

 
– Ma, vasárnap a 10 órai szentmise keretében lesz a Te 
Deum. Minden gyermeket, szülőt, hitoktatót szeretettel 
várunk! Szent Antal ünnepéhez kapcsolódóan megáldjuk a 
gyermekeket és Liliomáldás is lesz. 
– Júniusban a 9 órai szentmise után imádkozzuk el a Jézus 
Szíve litániát. 
– Június 13-a, hétfő Páduai Szent Antal ünnepe. 9 órakor 
ünnepi szentmise kezdődik, melyet Fekete Szabolcs Benedek 
püspök úr mutat be az Úrnak. Szeretettel hívjuk és várjuk 
Szent Antal tisztelőit! 
– Június 13-tól augusztus 20-ig hétköznapokon az esti 
szentmisék elmaradnak! 
 – Június 18-án plébániánk is csatlakozik a világszintű szent-
ségimádáshoz a békéért. Templomunkban este 17 órakor 
vezetett szentségimádást tartunk. 
– Jövő vasárnap, június 19-én Úrnapja ünnepe lesz. A 
székesegyházban 9 órakor kezdődik a közös városi úrnapi 
szentmise és körmenet. Ezért templomunkban a fél 9-es és 
a 10 órás szentmise elmarad, mindenkit szeretettel hívunk a 
Székesegyházba a közös ünnepre. Az egyik sátort plébániánk 
készíti el, ehhez virágokat kérünk a testvérektől, amit a vi-
rágozóba kérünk behozni Úrnapja előtti pénteken és szom-
baton. 
– Június 24-én, pénteken Jézus Szíve Főünnepén a Jézus 
Szíve imaközösség közös imádságot tart 8.15-től templo-
munkban. Mindenkit szeretettel várunk a közös ünnepre.  
– Immár 10. alkalommal kerül sor a szokásos Sümegi 
ferences zarándoklatra július 20. – július 23. között.  
Részletek a plakáton olvashatók. 
– Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony Főünnepén buszos 
zarándoklatot szervezünk Frauenkirchenbe- részletek a pla-
káton olvashatók.


