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A Ferences Család Királyn�je-ikon  
 
Nagy várakozás, sok hét szervezése után, vasárnap átvehettük 
a veszprémi Ferences közösségt?l az „IKON„-t. Olyan nagy 
szeretettel  és  lelkesedéssel hozták és mondták el a hét nap 
alatti eseményeket, hogy az ? lelkesedésük nagy hatással 

volt ránk.  
Hétf?i nap 
szentmise 
ke re tében 
helyeztük a 
S z( z a n y a 
oltárra, majd 
a Ferences 
Világi Rendi 
testvérekkel 
imádkoztuk 
el a Feren-

ces szent olvasót, Sz(z Mária hét örömér?l.  Szent Ferenc 
különös szeretettel viseltetett Sz(z Mária az úr alázatos 
szolgáló leánya iránt. Az IKON alsó részében, Glóriában 
láthatjuk a Ferences Család, három rendjének legfontosabb 
szentjeit,Assisi Szent Ferenc, Assisi Szent Klárát, valamint 
Árpád-házi Szent Erzsébetet, a Ferences Világi Rend párt-
fogóját. Kedden a Domonkos csoport tette tiszteletét és a 
Ferences Képvisel? Testület. Szerdán a Fatimai nyugdíjas 
csoport imádkozott és énekelt.  
Úgy éreztük, hogy mindenki feltölt?dve és mosolyogva tá-
vozott. Tizenkilencedikén, kedden lesz az IKON búcsúztatója, 
de addig még nagyon sok szép szentmise és program várja a 
kedves híveket. Majd az IKON eltávozik Horvátországba.    
(Ferences Világi Rend)  
               
A Ferences Család Királyn?je-ikon jelenléte a Ferencesek 
templomában 
megmozgat ta 
Szombathe ly 
hív? közössége-
it. 
Kedd délután a 
Zita királyné 
boldoggá ava-
tásáért imádkozó 
közösség mellett a ferencesek Rózsafüzér Társulatának és a 
Szent Márton templom Domonkos Körének tagjai részvételével 
imaórát tartottunk az ikon el?tt.  A szentórát megtisztelte je-
lenlétével Kovács Ferenc atya. A Ferences Világi Rend mi-
niszterasszonya, Geositsné Gabriella a Szeráfi rózsafüzért 
vezette. Dr. Karácsony Mária az ikon keletkezésér?l és 
szimbólumainak világáról tartott kimerít? ismertetést.  
Elimádkoztuk Szent Ferenc felajánló imádságát családjainkért, 
közösségeinkért. Ezután Zita királyné boldoggá avatásáért 
mondtunk imát. Ferenc atya áldása után még Máriát, Boldog 
Asszony Anyánkat köszöntöttük énekünkkel.  „Üdvözlégy 
szent Úrn?nk, szentséges királynénk, Istennek szül?je, 
Mária!”  

(Molnárné Dr. Magyar Gabriella)  

Norbert testvér – Szombathelyi Közösségünk új tagja 
 
A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban érettségiztem 
2003-ban, majd 2016-ban a prefektusa lettem és történelmet 
tanítottam.  
A hivatásom mindenképpen ehhez az iskolához köthet?, a 
plébánosom javaslatára mentem Esztergomba. Korán el-
kezdtem már a ministrálást, a szüleimnek köszönhet?en 
rendszeresen templomba jártam, mégis a ferences rendet 

egyáltalán nem ismertem ad-
dig, amíg ide nem kerültem. 
Noha Sümegen van ferences 
kolostor, és kicsit belepillant-
hattam a szerzetesi életbe, 
igazából mélyebben itt lát-
hattam a m(ködésüket, azt 
az elkötelezettséget, amivel 
nap mint nap élnek. Mindez 
nagy hatással volt rám, illetve 
annak a felismerése, hogy 

ezek az atyák is hús-vér emberek, nem járnak két méterrel a 
föld fölött, megvannak a maguk hibái, ami nyitottságra 
inspirált a lelkiséggel kapcsolatban.  
Úgy éreztem, hogy az atyákon tapasztalt Szent Ferenc-i 
lelkület és der( az enyém is lehetne. Gyerekkorom óta közel 
áll hozzám a történelem, azon belül is az egyháztörténelem. 
Számomra az egyháztörténelem nagyon sokat adott azáltal, 
hogy megláthattam: Krisztus egyháza a történelemben 2000 
éven keresztül rendületlenül áll. Birodalmak jönnek-mennek, 
uralkodóházak emelkednek fel, majd t(nnek el, mégis az 
egyház túlél minden megpróbáltatást. A 18-19. század érdekel 
különösen.   
A 19. századra a gondolkodás a középkorhoz képest nagyon 
megváltozott. Megjelent a liberalizmus, amely sok mindenben 
nem egyeztethet? össze a kereszténységgel, ugyanakkor so-
kakra hatással van. Tehát foglalkoznunk kell vele. Ahhoz, 
hogy az igazi szabadságot hirdethessük és rámutathassunk a 
mai liberális gondolkodás fonákjaira, hasznos, ha ismerjük 
annak gyökereit.  
F?ként ilyen szempontból érdekel a 19. század története.�  
Most júliustól pedig Szombathelyre helyeztek, itt még csak 
pár alkalommal jártam, átutazóban. Ismerkedem a hellyel és 
bízom abban, hogy hamarosan beilleszkedek és a kedves 
testvéreknek a mindennapokban segítségére lehetek. 
 /Forrás: Mi, mindannyian Isten képmásai vagyunk – Interjú 
Rompos Norberttel 2016-10-28/ 
 
Egyházmegyei családtábor 
 
A Szombathelyi Egyházmegye családtáborát július 5. és 9. 
között rendezték meg Velemben, Novákfalva Üdül?faluban. 
40 család, 190 f?vel érkezett a táborba.  Az el?adások, kis-
csoportos megosztások alatt a kisebb gyerekekkel gyerek-
foglakoztató fiatalok és az egyházmegye kispapjai játszottak. 
A lelki feltölt?désre, elmélyülésre a mindennapos szentmisék,  
szentgyónás, éjszakai szentségimádás kínálták a lehet?séget.  
Az ötnapos rendezvény el?adói voltak: Korzenszky Richárd,  
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Zita királyné boldoggá avatásáért alakult imacsoport imaórája a  
Ferences Család Királyn!je-ikon el!tt.
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aki tanított a közösségr?l, Székely János püspök a szinoda-
litásról, és a Kunszabó házaspár, Panni és Zoli tanúságtétele 
betekintést engedett életükbe, munkájukba.  
A szinódus három alappillére a közösség, részvétel, misszió. 
Ahhoz, hogy igazán átérezzük ennek lényegét, részesei kell 
lennünk ennek a folyamatnak. Mindannyiunk felel?ssége az 
evangélium örömének továbbadása. Örömmel gondolunk a 

Szent-Vid-
kápolnában 
tartott szent-
misére, f?ce-
l e b r á n s a 
Marton Zsolt 
volt, Fekete 
Szabolcs Be-
nedek, Maj-
lát Tihamér 
és Gyöngyös 
Balázs kon-
celebráltak 
az egyház-
megye kis-

papjaival. János atya invitálta Péter fiúnkat egy kis amerikai 
focira az egyik szabad délutánon. Peti down szindrómával 
éli életét és ritkán kapcsolódik be labdajátékba. János atyának 
igent mondott és szépen kapta el és dobta a labdát. Egy 
kicsit eltöprengtem, hogy miért nem próbálkozunk gyakrabban 
Petivel labdázni, hiszen egész ügyesen játszik. Több, mint 

két órát töltöttek együtt beszélgettek, nevetgéltek, játszottak. 
Péter fiunk igaz barátra lelt, ezt láttam és éreztem rajta. Az 
apa fia foci mindig nagy eseménye a családtáboroknak. 
Most sem volt ez másképp. Két meccs zajlott párhuzamosan. 
A nagyfiúk az édesapákkal és a csöppségek egymás között. 
Fej fej melletti küzdelem volt mindkét pályán. Végül az ap-
áknak kellett összemérni erejüket a csöppségekkel. Termé-
szetesen az apák már itt nem gy?zhettek… A záróest, ahogy 
szokták mondani, hab a tortán volt. Nevetés, öröm,  közösség, 
részvétel…és amit a szívünkben magunkkal vittünk adjuk 
tovább, ez is egy misszió!  

       (Dr. Gyenese Balázs) 
 
Templomunk faldiagnosztikai szakért�i véleménye 
 
Az örökségvédelem el?írása szerint miel?tt templomunk 
szigetelését elvégeznénk, szükséges faldiagnosztikai vizsgálatot 
kérnünk. Az alábbi összefoglalás ennek a szakmai munkának 
a rövid foglalata:  
Szombathely Szent Erzsébet ferences templom lábazata kö-
zepesen nedves. A templom bels? terében id?nként magas a  
páratartalom, mert a falak f?ként befelé száradnak, kifelé a  
cementes vakolat miatt nem képesek. Utólagos falszigetelésre  

 
szükség lesz. A falak rendkívül nehezen fúrhatók és csak  
elméletileg injektálhatók. Gyorsabb hatású és eredményesebb 
lehet egy elektroozmotikus aktív falszárítás-falszigetelés.  
A templom falai f?ként szabálytalan mészk?b?l épültek, 
amelyet egy közeli, már régebben felhagyott k?bányából 
szállítottak a templomhoz. Sok benne a tégla is. A falazási 
mód is középkorban szokásos volt, kövek közti hézag nincs 
mindenütt habarccsal teljesen kitöltve, a hézagtérfogat 
jelent?s!  
Ez az injektálás során rengeteg vizes injektáló-anyagot képes 
elnyelni és ez káros lehet.  

A lábazati vakolat leverése és a falak megtisztítása után, 
belül (ahol hozzáférhet?) a 60 cm-es alsó lábazati zónában 
speciális átereszt? típusú légpórusos felújító vakolat szükséges. 
Feljebb a restaurátori kutatásnak megfelel?en, a védett 
freskók miatt, kizárólag restaurátori kijelöléssel és felügyelettel 
szabad a vakolathoz nyúlni.  Jelenleg az épület körül a 
falt?be érkezik a csapóes?b?l származó csapadékvíz, amelynek 
az északi fal mentén az elvezetése alapvet? követelmény! 
Az épület északi fala mentén a térburkolat bontása, a 
csatlakozó terepsík lejjebb vitele és a hatékony vízelvezetés 
javasolható. A száradással együtt járó fokozott nedvesség-
bejutással, ennek okán a hatékony szell?zéssel egy ideig 
számolni kell. Hideg falakon a páralecsapódás miatt a tavaszi 
szell?ztetést kerülni kell. Olyankor f(téssel és/ vagy el?-
melegített leveg?vel (lenne) szükséges szárítani a bels? 
légteret. Költségbecslést adni csak az utólagos falszigetelési 
munkákra volt lehet?ségünk, a templom bels? terében a fe-
lületek kialakítása egy restaurátori döntés követ?en tervezhet?, 
akkor arra már megfelel? tervez?i költségvetés készíthet?. 

   (Zádor Oszkár, okl. épületszigetel? szakmérnök) 
 

Hirdetések 
 
A Ferences Család Királyn?je-ikon július 19-ig még láto-
gatható. 
 
Július 24-én, Szent Joakim és Szent Anna ünnepéhez kap-
csolódóan a 10 órai szentmise keretében megáldjuk jubiláns 
házaspárjainkat, és a nagyszül?ket. 
 
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony F?ünnepén buszos 
zarándoklatot szervezünk Frauenkirchenbe.  
Érdekl?dni és jelentkezni az irodán lehet.  
 
A II. félévre a szentmise el?jegyzési naplóban még van 
szabad hely.  
Bátorítjuk a testvéreket, hogy akár él?, akár elhunyt szeret-
teikért, betegekért, bajban lév?kért ajánljanak fel szentmi-
seáldozatot.  
Szentmiséket az irodában lehet íratni.  
 
A plébániai iroda július 25-29-ig zárva tart. 

Fotó: Magyar Kurír


