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Zarándoklat Frauenkirchenbe augusztus 15-én 
   
Két év kényszerű kihagyása után ferences közösségünk részére 
újra buszos  zarándoklatra került sor Nagyboldogasszony Fő-
ünnepén. A reggeli indulást követően Tokár János atya - 
köszöntve útitársainkat - lelki útravalóként - hangsúlyozta a 
zarándoklat lényegét, a részvétel fontos kritériumait. Elimádkozva 
a Reggeli Dicséretet, ragyogó napsütésben, kényelmes utazási 
körülmények között, a határt szinte észrevétlenül átlėpve ér-
keztünk a zarándoklatunk első állomására, Grősz József volt 
szombathelyi majd kalocsai érsek szülőhelyére Halbturn (Fél-
torony) településre. Már az autóbuszon Rompos Norbert testvér 

részletesen ismertette a hely látnivalóit, köztük a kastélyt, a 
díszudvart majd a Szent József templom Grősz Józsefhez való 
kötődését, melyben őt megkeresztelték.   
A templom előtti téren  megkoszorúztuk az érsek szobrát, 
akinek egyházmentő tevékenysége Mindszenty bíboros “ár-
nyékában” csak az idősebb generációk tudatában alkotott 
eddig valós képet. A templom megtekintése után utunk Frau-
enkirchenbe vezetett. A ferences rendház egyik helyiségében 
némi táplálékot magunkhoz véve felkészültünk az ünnepi 
szentmisére.  A templom zsúfolásig megtelt magyar anyanyelvű 
hívekkel, - előkerültek a “pótszékek” is.  

A magyar nyelvű gyóntatás is zömmel erre a napra koncentrá-
lódik. A szentmise prédikációja az Istenanya, a Szent Szűz 
csodálatossága és az anyai hivatás szépsége közötti kapcsolatról, 
annak mély emberi és talán isteni értelmezéséről is szólt. 
Mindezeket megkoronázták a szentmise alatt zengő csodálatos 
Mária-énekek, melyek a leggyönyörűbb érzéseket, sokaknak 
könnyet csalva a szemébe, zeneileg is kristálytisztán hangzottak 
el.               (folytatás a második oldalon)

 
 Falkutatás  
 
Egy évvel ezelőtt pályázaton nyertünk pénzt templomunk 
északi oldala vizesedésének megszüntetésére. Ennek egyik 
része a külső falszigetelés, a másik a belső átnedvesedett és 
feltáskásodott fal rendbetétele. Tudjuk jól, hogy középkori 
falról van szó, ami az örökségvédelem részéről is feladatokat 
ró ránk. Így például a kutatóablakok nyitását a falakon.  A na-
pokban készült el templomunk Festőrestaurátori kutatási terve. 
Az ebben leírtak a korábban elkészült (370 oldalas) tudományos 
dokumentáció ismeretében, az abban megfogalmazott felvetések 
alapján született meg. Elsődleges célja, hogy a templomunk 
belső terében a történeti festés- és vakolatrétegek megléte, jel-
legzetességei, sorrendje dokumentálhatóan tanulmányozhatóvá 
váljon szondázó festőrestaurátori kutatással. A műemléki szak-
értőnk ezt így fogalmazta meg: „A középkori  templom belső 
díszítéséről, berendezéséről csak nagyon kevés töredék alapján 
alkothatunk fogalmat. A szentélyben előkerült falkép-töredékek, 
a restaurátori jelentés, valamint a korabeli gyakorlat alapján 
úgy gondoljuk, hogy a teljes szentély freskókkal volt díszítve, 

beleértve a boltozatot is. 
A padláson ma is látható 
festésmaradványok pedig 
arról árulkodnak, hogy a 
festett dekoráció a hajóra 
is kiterjedt. Az egész temp-
lomban indokolt ezért egy 
kiterjedt falkép restaurátori 
vizsgálat.” A napokban 
meginduló szondázó ku-
tatás csak kisebb felületek-
re terjed ki, így az ennek 
során elért eredmények 
alapján lehet mód és szük-
ség kiterjesztett, nagyobb 
felületeket érintő kutatásra. 
A kutatás által érintett fe-
lületek, épületrészek az 1., 

2. és 3.hajószakasz északi és déli oldalfalai, a kutatóablakokkal 
részben átnyúlva a fülkefalak csatlakozó felületeire is. A 
kutatás eszközei és módszerei: – normál és súrló megvilágításban 
készült felvételek, makrofelvételek, UV lumineszcens és IR 
reflexiós felvételek készítése, – kutatóablakok készítése me-
chanikus eszközökkel (Wallmaster, Akapad, szike, feltáró-
kalapács) valamint szükség esetén nedves tisztítással, oldó-
szerekkel, a festékrétegekből, – festékrétegekből, vakolatokból 
vett minták anyagvizsgálata (keresztmetszet-csiszolatok és 
porminták). A szondázó kutatás elvégzése bejelentés-köteles 
(és nem engedély-köteles) az Örökségvédelmi Szakhatóság 
felé! A kutatást végzők a Képzőművészeti Egyetem professzorai.  
Ahhoz, hogy kellő mintavételi lehetőséget nyújtsunk a szak-
emberek számára és a későbbi belső szigetelést is el tudjuk vé-
gezni a hajóban, az első mellékoltárt ideiglenesen ezen a héten 
áthelyeztük a kórusfolyosóra. Tisztelettel kérem a kedves 
testvérek megértését. 
Szándékunk, hogy templomunk is mielőbb a Fölséges Úristen 
minél méltóbb hajléka legyen!            (P. Tokár János) 
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(folytatás az első oldalról) 
 
Ha éppen ilyenkor lép be egy nem hívő turista megértheti, 
hogy miért építették ezt a templomot Isten dicsőségére és 
Szűz Mária tiszteletére. Mi pedig jó értelemben megdöbbenéssel, 
lélekben megerősödve, lelki boldogságban jöttünk ki Burgenland 
legszebb barokk templomából. Reisz Pál atya, aki 22 éve 

résztvevője és szervezője ennek az ünnepnek a magyar nyelvű 
gyóntatásban segített. Akik először jártak itt, azoknak is életre 
szóló hitbéli megerősödését jelenthetett ez a szívszorongató  
délután. 
Zarándoklatunkat folytatva a Boldogságos Szűz názáreti 
hazának emlékét őrző kéttornyú barokk templomot, bazilikát 
kerestük fel Lorettomban. A bazilikát sokáig a szervita atyák 
szolgálták, ma már sokat látogatott kegyhely. Nagyboldogasszony 
főünnepének, egyben zarándoklatunk zárására valóban méltó 
helyet találtunk a Szűzanya házának emlékét felidézve. 
Hazafelé utunk utolsó része is imádságos lelkületben az Esti 
Dicsérettel fejeződött be. Zarándoklatunk teljes tartama, annak 
minden részlete alaposan átgondolt, megtervezett, nagyon jól 
előkészített út volt. A zökkenőmentes végrehajtásban, a szer-
vezésben és az írásos tájékoztatókban László Judit volt nagy 
segítségünkre.  
Köszönjük Mindannyiuknak!  

  (Fodor László és felesége Marika) 
 
Bézsenyi Rafael testvér újra a Szent Erzsébet konventben 

 
Rafael testvér, milyen reményekkel 
jöttél Szombathelyre a Ferences kö-
zösségbe? 
 
Életemben, már második alkalommal 
vagyok itt Szombathelyen, mint fe-
rences. Jó emlékeim voltak a – hoz-
závetőlegesen tíz évvel – ezelőtti 
ittlétemről. Remélem, hogy tudok 
valamit hozzátenni az itteni közösség 
életéhez. Tapasztalatom szerint kell 
egy év, mire kiderül, hogy egy test-

vér, hogy tud beilleszkedni és javára válni a környezetének, 
hiszen egy év alatt megy végbe olyan program és feladat a kö-
zösség életén, ami a templom és közössége szolgálatában 
kitűzi a feladatokat és lehetőségeket. Van néhány dolog, amihez 
értek, amit szívesen is csinálok, remélem, hogy ezeknek tere 
nyílik itt. Addig a legelemibb dolgokban igyekszek helytállni. 
Szeretem a rendet és a tisztaságot. 
 
Hol, mivel szolgáltál korábban? 
 
A két meghatározó helyen voltam egyenként tizenöt évet, az 
egyik a budapesti Ferenciek terei, a másik az Esztergomi  

 
Szent Anna ferences templom volt. mindkét helyen a sekrestyében 
szolgáltam a liturgikus életet és a paptestvérek lelkipásztori és 
szentségi szolgálatát. Mindkét helyen végső soron az Úr Jézust 
szolgáltam, Ő adott erőt. Nagyon szerettem a feladatomat, 
mely sokrétű volt, hiszen mindenhol kellett emberekkel is 
foglalkoznom. 
 
Említetted az emberekkel való foglalkozást, ez miben állt? 
 
Az egyházról kialakuló képe az embereknek sokszor tragikus. 
Nehéz helyzetben keresik fel az egyházat és annak az első 
„arca” sokszor mélyen érinti őket. Szükséges barátságosnak, 
nagylelkűnek, tapintatosnak, diszkrétnek, megértőnek lenni 
velük. Ismeretlenül is szeretni, tisztelni őket. Erre törekszem 
majd itt is, hogy aki hozzánk fordul és velem találkozik kapjon 
valami jót.  

        (Az interjút készítette:  P.Kercza Csaba Asztrik) 
 

Hirdetések 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jövő vasárnap, augusztus 28-án este 7 órától a Capella Savaria 
előadásában német barokk zenei műveket hallgathatunk meg 
templomunkban. Részletek a plakáton találhatók.  
 
Augusztus 31-én, 19 órakor a Székesegyházban Miszori Zoltán 
atya égi születésnapjának 10. évfordulóján gitáros szentmise 
lesz. Szeptember 2-án 19 órakor pedig a Savaria mozi újravetíti 
a Pásztor című filmet. 
 
Szeptember 1-től változik a szentmisék rendje. Az esti szentmisék 
hétköznap és szombaton este 17.00 órakor kezdődnek. Vasárnap 
továbbra is délután 16.00 órakor tartunk szentmiséket. 
 
Tanévkezdő Veni Sancte szentmise szeptember 4-én a 10.00 
órai szentmise keretében lesz.  
 
A 8. osztályt végzett fiatalok részére, bérmálási felkészítő 
indul plébániánkon szeptember végétől. Jelentkezésüket lead-
hatják a plébánia irodájában vagy a sekrestyében. 
 
Felnőtt megtérők részére katekumen csoport indul október 5-
től. Részletek a hirdetőtáblán találhatók. 


