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Szent István király, Magyarország fővédőszentje 
 
Augusztus 20-án a Magyarországi templomokba betérő hívő 
embernek azonnal feltűnik az oltárok sajátságos virág- díszítése. 
A vázákban piros, fehér, zöld virágok pompáznak. Néhányat 
nemzeti színű szalag is diszit. Magyaroknak határon belül és 
kívül főünnepük van. István királyunk szentté avatásának 
ünnepe, és nem a szocialista alkotmány ünnepe. 
László király 1083.  
augusztus 20-án pápai 
engedéllyel, a magyar 
püspökök, apátok és 
előkelőségek jelenlé-
tében oltárra emeltette 
Istvánt, Imrét és neve-
lőjét, Gellért csanádi 
püspököt. Ez abban a 
korban megfelelt a 
szentté avatásnak.  
István király Szűz Má-
ria mennybevétele 
(Nagyboldogasszony) 
ünnepnapján halt meg, 
(1038. augusztus 15.) 
nem sokkal előtte aján-
lotta fel országunkat 
égi pártfogásába. 
Templomunkban az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődött. A 
szentmisét P. Hidász Ferenc OFM atya mutatta be, hálát adva 
szent királyunkért, édes hazánkért. Hálát adva, hogy annyi sok 
viszály után még élünk és vagyunk. 
Szentmise végén megáldotta a nemzeti szalaggal felékesített 
új kenyereket. Mindenki vihetett belőle családjának, ismerőseinek. 
Zárásként nagy lelkesedéssel elénekeltük Nemzeti Imánkat, a 
Himnuszt. 
Magyarország Alaptörvényének kezdő mondatával zárom so-
raimat: ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART! 
 (György testvéretek) 
 

 
Szeretetlakomát készítettek ukrán testvéreink 
 
Múlt pénteken szeretetlakomán vettünk részt a kollégiumban 
élő, Ukrajnából  menekült családokkal együtt. A kezdeményezés 
az ukrán édesanyáktól származott, akik családjaikkal együtt 
március óta próbálnak integrálódni kis közösségünkbe; mun-
kavállalással, gyermekeik magyar oktatásba való bekapcsoló-
dásával és új élethelyzetüknek megfelelően a magyar minden-
napok megélésével.   

Jelenleg 4 család lakik a kollégiumban, akik kitartóan küzdenek 
azért, hogy velük egyetértésben az integráció sikeres legyen, 
addig, míg nem térhetnek vissza hazájukba.  
Az elmúlt hónapok során alkalmuk nyílt megismerni a magyar 
szokásokat, ételeket és most úgy határoztak, hogy mindezt a 
szíves vendéglátást viszonozzák egy igazi, hagyományos ukrán 
ebéd elkészítésével.  Már kora délelőtt sürögtek-forogtak a 
konyhában, hiszen mintegy 25 főnek készítettek 3 fogásos 
menüt. Az étlapon szerepelt: a borscs, a krumplis vareniki 
(krumplival töltött barátfüle), és 3 féle sütemény. Igazán szív-

melegentő érzés volt nézni, ahogy 10-en úgy szorgoskodtak 
az ételek elkészítésében, mintha otthon lennének: igazi nagy-
családként. Eszter a kollégium vezetője és munkatársa, Viki is 
támogatták őket, hogy minden a tervek szerint haladjon. Az  

Fotók: Rafael testvér
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ebédhez 2 angol család is csatlakozott, akik a kollégium szál-
lóvendégeiként ugyancsak szívesen vették ukrán testvéreink 
meghívását.  A szeretetlakomát a nagyebédlőben szolgálták 
fel, ahol Ferenc testvérünk tolmácsolásának köszönhetően egy 
jó hangulatú, barátságos, családias légkörben még jobban 

megismerhettük egymást. Az egyik közelben lakó ukrán fes-
tőművésznő testvérünk például olyan jól érezte magát a társa-
ságban, hogy a vele szemben ülő Ferenc testvérünket ebéd 
közben a „Kreml  propagandistájának" nevezte, mivel a 
háborúról és az orosz-ukrán helyzet megítélésében több min-
denben nem egyezett a véleményük. Az ebéd végén azonban 
nagyon jó beszélgetést folytattak az egyházművészetről.  
Hálát adunk a Jóistennek, hogy ukrán testvéreink − a kezdeti 
nehézségek ellenére − ilyen szépen beilleszkedtek közénk és 
bízunk abban, hogy a közeljövőben továbbra is megkapják az 
erőt és kegyelmeket a folytatáshoz.  Köszönjük szépen a 
finom ebédet!  

(Ferences testvérek) 
 

Ferences közösségeink a Savaria Karnevál ideje alatt  
Isten szolgálatában 

 
A Savaria Karnevál ideje alatt ferences közösségeink is csatla-
koztak a Te vagy városunk Ura szolgáló közösség kezdemé-
nyezéséhez; a Castrum Dei (korábbi nevén ismert Keresztény 
udvar) elnevezésű rendezvénysorozathoz. Csütörtökön este a 
házasok csoportja vett részt a szervezők által meghirdetett 72 
órás imaalkalom 1-1 óráján a püspöki hivatal kápolnájában. 
Az imaórák célja az időnk felajánlása, közbenjárás a Karneválra 
és a Keresztény Udvarba 
érkező emberekért, a szer-
vezőkért, városunkért. 
Több imamódra is lehe-
tőség nyílt: csendes szem-
lélődés,- hangszeres/éne-
kes ima,- hangos, vagy 
csendes Biblia olvasás,- 
szabad-, vagy kötött ima 
(pl. rózsafüzér...).  

Pénteken reg-
gel −  a szoká-
sos időben −  a 
Jézus Szíve 
Imacsoport tar-
totta meg ima-

óráját a kápolnában. A csoport tagjai elmondták a világosság 
rózsafüzérét, a tizedek között elmélkedtek a titkokról és közben 
énekeltek is: Van egy jó hely… Imádságukat Szombathely 
város összes lakójáért ajánlották fel, különös tekintettel a sze 

 
 
retetszolgálatot teljesítő testvéreinkért, a Savaria Karnevál dol-
gozóiért és önkénteseiért, résztvevőiért. Ezután a nyugdíjas 
testvéreinkből álló Fatima-csoport és a Ferences Világi Rend 
tagjai imádkoztak közösen egy órát a kápolnában.  
Így talán sikerült 
a karnevál progra-
mokkal teli, nyüzs-
gő vibrálása mellé 
− a Jóisten dicsőí-
tésével − a lelki-
séget is képviselni. 
Köszönjük a prog-
ram szervezőinek, 
hogy biztosították számunkra ilyen formában az egyszerre 
aktív és szemlélődő, imádságos lelkületű részvételt a karnevá-
lon. 
 

Hirdetések 
 
Ma este 7 órától a Capella Savaria előadásában német barokk 
zenei műveket hallgathatunk meg templomunkban.  
 
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 szent-

misék hétköznap és 
szombaton este 17.00 
órakor kezdődnek. 
Vasárnap továbbra is 
délután 16.00 órakor 
tartunk szentmiséket. 
 
Tanévkezdő Veni 
Sancte szentmise szep-
tember 4-én a 10.00 
órai szentmise kereté-
ben lesz.  
 
A plébániai hittanos 
és közösségi összejö-
vetelek szeptember 5.-
i héttől kezdődnek, 
várjuk a régi és az új 
tagokat.  
 
Szeptembertől az el-
sőáldozási felkészülés 
folytatódik. Az első ta-
lálkozó szeptember 9-

én, pénteken délután fél 5-től lesz. Gyermekek mellett a 
szülőket is hívjuk. 
 
Szeptember 10-én szombaton 16:00 órakor az első ovis 
misére szeretettel hívjuk és várjuk a kicsi gyermekeket család-
jaikkal. 
 
A 8. osztályt végzett fiatalok részére bérmálási felkészítő indul 
plébániánkon szeptember végétől. Jelentkezésüket leadhatják 
a plébánia irodájában vagy a sekrestyében. 
 
Felnőtt megtérők részére katekumen csoport indul október 5-
től. Részletek a hirdetőtáblán találhatók. 

Fotók: Rafael testvér


