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Márk atya „Jó pásztori” szolgálata Szombathelyen  
 

P. Orbán Márk atya Szombat-
helyen született. Édesanyja a 
szombathelyi ferences harmad-
rend örökfogadalmas zászlóvi-
vője volt. Márk atya 23 éves 
korában örökfogadalmat tett a 
Kapisztrán Szent Jánosról ne-
vezett Ferences Rendtartomány-
ban. 1969-ben szentelték pappá.   
Szülővárosába 1980 óta járt, 
mint kisegítő a Kálvárián, ahol 
olyan lelki közösségre talált, 
amely befogadta őt és szerette. 
Az 1990-es években Szent Fe-

renc Harmadrendje Ferences Világi Rend néven újra meg-
alakult hazánkban, és Márk atya volt az országos lelki 
asszisztense. Szombathelyen 1994-ben az ő segítségével 
és lelki támogatásával, a régi örökfogadalmas testvérek 
irányításával megalakult a Szent Bonaventura Ferences 
Közösség. Márk atya tízezer km-t is legyőzve jött hozzánk, 
Mátraverebély-Szentkútról, hogy lelkiségben gazdag délutáni 
összejöveteleket szervezzen és közösséget építsen.  2006-
ban került a szombathelyi Szent Erzsébet plébániára mint 

plébános. Boldogan jött szü-
lővárosába; közvetlenségé-
vel, személyes varázsával 
sokakat megnyert a ferences 
életformának, a ferences plé-
bániának. 70 fős ministráns 
csapata is volt, akik hétről-
hétre a vasárnapi szentmi-
séken örömmel szolgáltak.  
Nagyon szerette a gyermek-
eket, sokat foglalkozott ve-
lük. Tőle tanultuk, hogy 
apró-cseprő gondjainkat, ké-
réseinket tegyük Isten ke-

zébe, mondván: „Legyen meg a Te akaratod! ” 
Fiorettisnek hívott hétfő esti szentmiséi tovább oltották 
belénk a ferences példát. Nem megoldóképletet, hanem 
magatartásmintát tett elénk, hogy éljük meg azokat is. 
Igazán az „alter Christus” követője volt. 
Isten iránti gyermeki ragaszkodással, hálás szívvel és sze-
retettel őrizzük szívünkben hűséges, kitartó szeretetedet.  

(Ferences Világi Rend közössége) 
 
„Mindig derűsen és alázatosan volt jelen, az életet nem 
túlbonyolítva az egyszerű megoldásokat részesítette előnyben, 
de a lényeget mindig hűségesen megőrizte és adta tovább 
rendi és világi testvéreinek, diákjainak és a rábízottaknak. 
Utolsó hónapjait az esztergomi Ferences Szociális Otthonban 
töltötte. Itt látogatta meg pár héttel ezelőtt definitor gene-
rálisunk, aki megkérdezte tőle, mit fog mondani a Jóistennek, 
amikor majd előtte áll. Márk atya jellemző, vidám válasza 
ennyi volt: „Na végre!” 

VENDÉGÜNK VOLT A GÖDÖLLŐI PREMONTREI 
APÁTSÁG 

 
Mondhatni történelmi találkozás színtere volt a Szombathelyi 
Ferences Kolostor és templom, ahol az idén 900 éves Pre-
montreiek meglátogatták kissé fiatalabb, 800 éves évfor-
dulóikat ünneplő ferences, kisebb testvéreiket. Szent Norbert 
és Szent Ferenc életében és karizmájában egyaránt közös 
vonás – a száz év különbség ellenére –, hogy mindkettőjük 
ifjú, léha életébe a Gondviselés rendkívüli eseménnyel 
avatkozott be üdvösségük érdekében. Ők örömmel és 

azonnal válaszoltak, így 
az evangéliumi szelle-
met elsajátítva, akkora 
kegyelmi kincset gyűj-
töttek, amely 900 és 
800 éve is kiosztás alatt 
van. A Gödöllői Pre-
montrei Apátság az 
egyik legfiatalabb apát-

ság Közép-Európá-
ban. Négy évvel ez-
előtt emelkedett 
apátsággá, amikor 
2018. október 30-
án benedikálták első 
apátját: Balogh Pi-
usz apát úr sze-
mélyében. Az ő kö-
zösségük (Márton-
, Gellért-, Imre-, Jó-
zsef-, Frigyes-, 
atyák, valamint 
Norbert-, Adorján-

, Dávid testvérek) látogatott el hozzánk és a hívek örömére 
keddtől péntek reggelig a fél hétkor kezdődő szentmise ke-
retében ünnepi, orgonával kísért konventmiséket celebráltak, 
amelyek után saját liturgikus hagyományuk szerint énekelve 
elimádkoztuk a matutínumot és a laudest. A hívek szép 
számmal vettek részt az imádságban és a szentmisében. 
Mindegyik szentmisén más és más atya mondta a homíliát. 
Piusz apát úr a kedd reggeli szentmisében a szó becsületéről 
beszélt, mely azért kiemelkedően fontos a mai ember 
számára is, mert ugyanezen az emberi nyelven szólalt meg 
az Isteni Ige, a második Isteni Személy. Különlegesen szép 
liturgia volt a szerda 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise, 
melyet a vetus ordo rendje szerint celebrált Gellért atya és 
amelyen ugyancsak Balogh Piusz apát úr mondott homíliát. 
Az asszisztenciát a szalézi minisztránsok szolgáltatták. 
Utána mintegy negyven fővel folytattuk az ünneplést kerti 
parti keretében, ahol P. Tokár János OFM házfőnök-plébános 
mondott köszöntő szavakat, majd Balogh Piusz apát úr a 
900 éves rendi ünnepkör alkalmához készített kiadványokkal: 
könyvekkel, CD-kkel, igényes albumokkal ajándékozta 
meg a jelenlévőket. A Gödöllői Premontreiek a környék 
legrégibb épített műemlék templomait látogatták meg. A 
Jáki, a Velemi, a Szent Márton templomokat, ahol szervezett  
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vezetéssel egybekötve kapcsolódtak ki és élménygazdag 
tapasztalatokkal tértek vissza Gödöllőre. Hálájuk jeléül a 
pénteki konventmisét és zsolozsmát a Szombathelyi Ferences 
testvérek lelkipásztori működésének kegyelmeiért és a 
hívek lelki gazdagodásáért ajánlották fel. 
Mi is szívesen gondolunk rájuk, és várjuk a következő ke-
gyelmi látogatásukat.                                                                                                    

   (P. Kercza Csaba Asztrik OFM) 
 
Lelkigyakorlat Sümegen 
 
Hitét gyakorló keresztény ember számára ajánlott, szolgálatot 
végzők részére kötelező részt venni évenként legalább egy 
alkalommal háromnapos lelkigyakorlaton. A kilencvenes 
évek után a régi Ferences Harmadrend újjá alakult, most 
már Ferences Világi Rend (OFS) néven működik.  
Nagyon lassú volt a kibontakozás. Megalakult az Országos 

Tanács, majd 
a különböző 
Régiók. Így 
jött létre Sü-
meg köz-
ponttal nyolc 
helyi közös-

séget magába foglaló Sarlós Boldogasszony Régió. Helyi 
közösség alakult Kaposváron, Nagykanizsán (később Nagy-
atádon), Révfülöpön, Sümegen, Székesfehérváron, Szom-
bathelyen, Zalaegerszegen és Veszprémben. 2000 évben az 
akkori régió tanácsa úgy döntött, megszervezi a régiós 
bentlakásos háromnapos, évenkénti lelkigyakorlatokat Sarlós 
Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan (július 2.) Sümegen.  
Ezt mindig úgy szervezték, hogy hétvége legyen. Az első 
években boldog emlékű Kovács Kalliszt OFM atya volt a 
lelkigyakorlatok vezetője. Kalliszt atya elhelyezése után 
Barsi Balázs OFM atya vállalta a lelkigyakorlatok vezetését 
egészen elhelyezéséig. Minden évben volt lelkigyakorlat, 
a súlyos vírus helyzet kivételével. 
Idén Kardos Csongor OFM atya lelki vezetésével magas 
színvonalú elmélkedést hallottunk. A Miatyánk volt az el-
mélkedés témája.  
A Miatyánk imádság nem való mindenkinek, csak a meg-
keresztelt keresztény mondhatja hitelesen. Nagyon gyakran 
gépiesen mondjuk, sokszor nem jut tudatunkba, hogy mit 
is mondunk. Jézus imája az Atyához.  Szombaton délután 
Sümegcsehibe zarándokoltunk Csongor atyával. Itt található 
a Szent John Newman templom és a remeteség.  A világ 
első Newman templom, aminek a szent bíboros a patrónusa. 
Barsi Balázs OFM atya volt a megálmodója, kezdeménye-
zésére adományokból épült 2005-ben a Sümegcsehi szőlő-
hegyén. Dedikálás: „A Szentháromság egy Isten imádására, 
Názáret misztériumának szemlélésére és terjesztésére, John 
Henry Newman bíboros szentté avatásáért.” A templomot 
Székely János püspök atya szentelte fel 2015-ben, a 
remeteség többi épületével együtt. Udvardi Erzsébet Kos-
suth-díjas festőművész alkotásai díszítik a templomot. A 
keresztút is szintén az ő alkotása. Nagy örömünkre szolgált,  

 
hogy a Ferences Család Királynője ikon ez időben Sümegen 
a templomban volt, vagy az oratóriumban. Mindig részt 
vettünk a templomban az ikon előtti imádságokon. Vasárnap, 
10-én Szombathelyen szűk körben várjuk az ikon érkezését. 
Hétfőtől 07.11- 07.19–ig lesz látogatható, hirdetésben is 
olvasható.  
Kedves Testvérek, legyen részetek nagy örömünkben.       

         (György testvéretek) 
 

Hirdetések 

A Ferences Család Királynője-ikon 2022. július 11-e és 
július 19-e között minden nap látogatható. A proramokról 
bővebb információ a honlapunkon és a faliújsgon találha-
tó. 
Július 14-én, csütörtökön Orbán Márk atya temetésére Esz-
tergomba buszt szervezünk. (min. jelentkezés 19 fő) Úti-
költség:10.000 Ft. Kérjük a testvéreket, hogy részvételi 
szándékukat legkésőbb július 11-ig szíveskedjenek jelezni 
az irodán.  
Július 14-én egész napos szentségimádás lesz a 9.00 órai 
szentmisétől este 6.00 óráig templomunkban. ½ 6-kor a 
vecsernyét imádkozzuk. Kérjük, hogy az Oltáriszentség 
őrzésének szándékát az oldalbejáratnál lévő papírra szíves-
kedjenek felvezetni.  
A múlt heti vasárnapi perselyadományt  –  153.440 forintot  
–  a Szentszék javára továbbítottunk. 
Július 24-én, Szent Joakim és Szent Anna ünnepéhez kap-
csolódóan a 10 órai szentmise keretében megáldjuk jubiláns 
házaspárjainkat, és a nagyszülőket.   
A II. félévre a szentmise előjegyzési naplóban még van 
szabad hely. Bátorítjuk a testvéreket, hogy akár élő, akár 
elhunyt szeretteikért, betegekért, bajban lévőkért ajánljanak 
fel szentmiseáldozatot. Szentmiséket az irodában lehet 
íratni.  


