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„Jézus Szentséges Szíve, egész életemet arra szentelem, 
hogy Téged szeresselek…” 

Imaközösségünk minden évben izgatottan készül Jézus Szíve 
Főünnepére. Vágyva vágyunk arra, hogy ezen a gyönyörű 
júniusi reggelen körülálljuk Jézus Szíve oltárát, lehajtott 
fejjel, megtérő bűnösként hódoljunk előtte. Amikor a katona 
átszúrta Jézus Szívét, nem is gondolt arra, hogy éppen ez: a 
kifolyó vér és víz fog éltetni bennünket. A vér csodálatos 
ajándék, mely Jézus lángoló szeretetére és megváltásunkra 
emlékeztet. A víz a Szentlélek jelképeként Isten ajándékait 
foglalja magában. A mi Urunk Szentséges Szívét nem csak 
a kereszten szúrták át, hanem azóta is fájdalmat okoznak 
bűneink, közömbösségünk, mulasztásaink, tagadásaink Jé-
zusnak. Ezeket a fájdalmakat törekszünk enyhíteni engesztelő 
imaóráinkkal péntek reggelenként. Imaközösségünkben az 
Úr kegyelméből szeretet van, amit mindegyikünk érez.  
Hatalmas ajándék ez! Csodálatos érzés együtt imádkozni!  

Jövőre tervezzük, hogy ezen a napon körmenet formájában 
is kifejezzük hódolatunkat a Szent Szív előtt, ezzel is követve 
elődeink lelkes példáját, melyről részletesen a Sabaria Fran-
ciscana című könyvben olvashatunk.  (Erzsike, a Jézus 
Szíve Imaközösség) 
A 19. század derekán a „pangó” hitélet fellendítéséhez 
nagyban hozzájárultak ferences testvéreink, amikor meg-
alapították a Jézus Szíve Társulatot. Az akkori generális P. 
Bernardo de Portogruaro felkarolta a Jézus Szíve iránti tisz-
teletadást és többek között elrendelte a napi imádságot Jézus 
Szívéhez, ill. az iránta való tiszteletből minden rendi 
templomba oltár vagy szobor állítását. Szombathelyen 1886 
januárjában P. Márcz Norbert vezetésével lelkes hívők 
kérésére is létrehozták a Jézus Szentséges Szívének Társulatát, 
amely elköteleződést pénzadomány formájában is kifejeztek.  

                     (folytatás a második oldalon)  

Halál, vér, gyermek, ima, könnyek, megbocsátás  
 
Talán figyelemfelkeltő a cím, így remélhetőleg lesznek,  
akik ezek után megnézik a Váratlan élet című filmet, amelyet 
június 24-én mutattunk be az oratóriumban. Az apropót a 
Családok Világkongresszusa adta, amelyet június 22-26. 

között rendeztek Rómában. 
A Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia kérése 
volt, hogy minden egyház-
megyében vetítsék le ezt a 
filmet, amely Abby John-
son igaz történetét meséli 
el, aki az Egyesült Álla-
mokbeli Planned Parent-
hood abortuszklinika egyik 
igazgatója volt, mígnem 
egy nap személyesen is ta-
núja volt egy magzatelhajtó 

műtétnek. Ez az eset mindent megváltoztatott benne. A 
vetítés során most  nem készültek fényképek. Néhány alka-
lommal már láttam a filmet, de még mindig megrázó a 
látvány, és persze a tudat, hogy mindez a valóságban is 
megtörténik. A film elgondolkodtató, nem enged másra 
figyelni, még fényképek készítésére sem. A filmből három 
jelenetet emelnék ki. Az egyik, amikor egy abortuszt látunk: 
egy gyermeket, aki megpróbál menekülni, de nem tud. Ez 
az a néma sikoly, amely elér az ember lelkéig, és kell, hogy 
változást indítson el benne. A másik, hogy a klinika előtt 
mindig voltak imádkozók. És bár még a vezetője is elbi-
zonytalanodott, hogy amit tesznek, annak van-e értelme, de 
Isten végtelen hatalmával megmutatta, hogy van. Még ha 
nem is úgy és nem is azt, ahogy az emberek ezt gondolják. 
A harmadik természetesen a megbocsátásé. Amikor az ember 
felismeri a hibáját és keresi a kapcsolatot az egyetlen igaz 
Vigasztalóval. Azzal, aki vár mindannyiunkat.  A film fel-
ismerés kell, hogy legyen: a halál kultúrája helyett építsük a 
szeretet civilizációját, ahol a megfogant gyermek lehetőséget 
kap a megszületésre, a kibontakozásra, Isten dicsőítésére.    

     (Molnár Péter) 
 

A „több sebből vérző” útmenti fakereszt felújítása  
állami támogatásból 

 
A torony nyugati falán elhelyezett fakereszt a rézzel borított 
fakorpusszal restaurátori vizsgálatra lett levéve. Az időjárás 
viszontagságainak kitett feszület 1959 óta áll egy hullámvonalú 
fémlemezzel fedve. 1986-ban a korpusz vörösréz bevonatot 
kapott. A felső esővédő védőfedelet valószínűleg ekkor tá-
volítják el róla. Az elmúlt 36 év alatt a korpuszt borító réz és 
az alatta levő fa is sokat károsodhatott. Ezek vizsgálatát 
kezdtük el. Az eddigi eredményekről számolok most be. A 
korpusz felületén a patinázás nagymértékben sérült részben 
a savas esőknek is köszönhetően. A rézborítás több helyen 
szétnyílt a forrasztások mentén. A tölgyfából készült keresztet 
védőlakkal vonták be, melyből mára már csak kis felületen 
maradt értékelhető mennyiség.   (folytatás a második oldalon)         
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(folytatás az első oldalról)  
 
Közel 300 helységből mintegy 17.000 tag csatlakozott 
egészen 1954-ig, a rendek feloszlatásáig. 1898-ban felállították 

az Isteni Szívet ábrá-
zoló szoborképet a 
templom oltárára, 
amely Mayer-féle 
müncheni műintézetből 
származott. Az óriási 
lelkesedés, s maga a 
Szív által ígért misz-
térium átélése „szét-
feszítette” a templom 
falait és a hódolat kör-
menetté duzzadt. A di-
csőítés folyama el-
árasztotta Szombathely 
utcáit. Az első körme-
netet 1901. június 16-
án tartották meg P. He-
gedüs Cirják házfőnök-

sége idején. Míg az I. világháború előtt a körmenetet a ke-
gyelem felett érzett öröm hatotta át, addig a háborút követően 
a szenvedésből való kiemelkedés hálaadás érzése járta át.   
(Forrás: P. Takács József Ince: Sabaria Franciscana) 
 
Új kamerarendszert kaptunk 
 
Az elmúlt héten új kamerarendszer kiépítésére kaptunk aján-
latot. Az ajánlattevő rendőrségi biztonsági szakember, aki 
elmondta a jelenlegi beépített kamerák hiányosságait. Gondot 
jelent az elhelyezésük: nem szemből kapjuk a felvételt, a 

képek felbontása 
alapján nehezen azo-
nosíthatók a temp-
lomba belépők, ma-
gasan vannak elhe-
lyezve a kamerák. 
Mivel tudnak a mos-
tani, újak többet. A 
pozíciók megváltoz-
tatása egyszerűen 
megoldódott: lejjebb 
és szemből kapjuk a 
képeket. Mivel az in-

terneten is elérhetőek a kamerák, telepítés után, bármelyik 
számítógépen látni lehet a templomi eseményeket. Ami azt 
jelenti, hogy szentmiséket is tudunk ezután közvetíteni. 
Kiváló képminőséget adnak a készülékek, tetszőlegesen na-
gyíthatók a képbeálltások, valódi színek és részletgazdagság 
jellemzi, fejlett jellemzéseket lehet készíteni velük. Nagy 
segítséget remélünk ezzel a technikával a környezetünkben 
fel-feltűnő lopások kiszűréséhez. Többnyire a déli időben 
kaptak rá újabban tolvaj testvéreink, hogy az előtérben elhe-
lyezett perselyeket megdézsmálják. Az eddigi rendőrségi 
feljelentések, nyomozások nem hoztak átütő eredményt. 
Talán nagyobb elrettentéssel lehet az adományokat eltulaj-
donítók felé, ha felismerésük azonnal, minden kétséget 
kizáróan bizonyítható, előállításuk egyértelmű. És valóban 
nagyszerű lehetőség rejlik abban is, hogy idős, beteg, ágyhoz 
kötött testvéreinknek megpróbálkozzunk az interneten szent-
misét közvetíteni. Persze ehhez még a médiában jártas szak-
emberekkel kell tanácskoznunk.   

   (P. Tokár János) 

 
 
(folytatás az első oldalról)  
 
Az UV-sugárzás hatására nemcsak a lakk, hanem a fa anyaga 
is sérült.  
A kereszt vízszintes és függőleges elemét lapolással rögzítették 
egymáshoz két facsap segítségével.  

Ezen a helyen a 
speciális mikroklí-
ma kedvezett a 
gombák elszaporo-
dásának, így a víz-
szintes elem gom-
bafertőzött lett.  

A jobb oldali részen néhol 8-10 cm mélyen behatolt a fába 
közel 40 cm hosszúságban. A rézlemezzel borított eredeti fa 
korpusz mai állapotáról úgy győződhettünk meg, hogy a 
rézlemez repedésein keresztül mintát vettünk. Ennek ered-
ményeként megállapítottam, hogy az eredeti fa sajnos 1-1.5 
cm mélyen teljesen elszenesedett. A rézlemez repedésein 
befolyó víz nagyban károsította a fa anyagát. Ezen eredmények 
alapján az eredeti fa korpusz hitelesen nem állítható helyre, 
mivel teljesen megváltozott a felülete. A sérült rézlemez ja-
vítható, újra patinázható, a tölgy keresztfa fertőzései meg-
szüntethetőek, kiegészíthetőek új, korszerű UV álló-védő 
bevonatot kaphat a teljes felület.  

    (Franta Dezső ötvösrestaurátor művész) 
 

Hirdetések 
 
A vasárnapi 10 órai szentmise végén Sarlós Boldogasszony 
ünnepéhez kapcsolódóan megáldjuk a fiatal házasokat és a 
gyermeket váró szülőket. 
A vasárnapi perselyadományokat a Szentszék javára továb-
bítjuk. 
Július 4-én, hétfőn Szent Márton püspökké szentelése alkal-
mából zarándokutat szerveznek. Részletek a faliújságon ol-
vashatók. 
A Ferences Család Királynője-ikon 2022. július 11-e és 
július 19-e között minden nap látogatható. A programokról 
bővebb információ a honlapunkon és a faliújságon találha-
tó. 
Július 14-én egész napos szentségimádás lesz templomunk-
ban. 
Immár 10. alkalommal kerül sor a szokásos Sümegi ferences 
zarándoklatra július 20. – július 23. között.  Részletek a 
plakáton találhatók.  
Július 24-én Szent Joakim és Szent Anna ünnepéhez kap-
csolódóan a 10 órai szentmise keretében megáldjuk jubiláns 
házaspárjainkat.  
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony Főünnepén buszos 
zarándoklatot szervezünk Frauenkirchenbe. Érdeklődni és 
jelentkezni az irodán lehet. 
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