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Keresztfelújítás 
 
Szeptember 17- én örömünnepre jött össze a Szent Erzsébet 
templom közössége. 
Már nagyon régen szerettük volna felújítani a templom északi 
oldalán álló keresztet, de sajnos az anyagi dolgok nem álltak 

rendelkezésünkre, ezért az Egy-
házi és Nemzetiségi Kapcso-
latokért Felelős Államtitkár-
ságnál pályáztunk, és sikerrel 
jártunk. Nagyon jókor jött az 
adomány, mert a kereszt szinte 
az utolsó korát élte;  nagy kár 
lett volna, ha teljesen tönkre 
megy ez az ősrégi CORPUS. 
Ebből az alkalomból hívtuk 
meg a Horvátzsidányi Polgár-
mester urat, aki a Megyei Hor-
vát Nemzetiség elnöke, hisz a 
projektet közösen nyújtottuk 
be. A fél ötkor kezdődött ünnepi 
műsorban a horvátzsidányi Ča-
kavci egyesület műsorában 
horvát népi gyermektáncokat 

mutattak be a Zvijezdice csoport Curi tiha godinica címmel, 
valamint a tánccsoport felnőtt csoportja gradistyei táncokat 
adott elő a "Zsidányi tamburások" tamburazenekara kíséreté-
ben. 
A keresztet Márfi érsek úr áldotta meg és a szentmisét is ő ce-
lebrálta, Isten fizesse meg neki. A Szentmisén Kelemen Patrícia 
énekelt, aki szentpéterfai, horvát nemzetiségű, és szép hangjával 
hozzájárult az ünnepléshez. Minden jótevőnknek hálásan kö-
szönjük a közreműködését.    (Geositsné  Gabi) 
 
Megszépült a kórusfolyosó 
 
Az elmúlt héten egy kisebb felújítás fejeződött be az I. emeleti  
kórusfolyosón. Korábban kialakítottak itt egy kis szobát a 
kántor számára. Vélhetően azért, ha a szentmisék között nincs 

hova mennie, itt meghúzódhat, 
egy kis harmónium társaságá-
ban gyakorolhat. Egyúttal kot-
ták, liturgikus könyvek táro-
lására is szolgált ez a helyiség. 
Az elmúlt 2 év alatt viszont 
azt láttuk, hogy nem volt hasz-
nálva. Poros, elhanyagolt, ren-
detlen állapot, áporodott szag 
uralkodott.  A szoba miatt a 
folyosóra a nyugatról jövő fény 
nem jutott be, sötét és zárt tér 
keletkezett. 
Ezen változtattunk úgy, hogy 
a folyosó korábbi, eredeti funk-
cióját állítottuk helyre és egyút-

tal egy alaposabb festést, burkolatjavítást is elvégeztünk.  
    (P. Tokár János) 

 
Gencsapáti zarándoklat 
 
Szeptember 14-én délután a ferences család (ferences szerzetesek 
és a ferences világi rend tagjai) elzarándokolt Gencsapáti-
Szentkúthoz. Útközben a fájdalmas rózsafüzért imádkoztuk.  

Megérkezve 
Szentkútra kö-
zösen kereszt-
utat jártunk, be-
fejezésképpen 
könyörögtünk, 
és hálaadásként 
énekkel fejez-
tük be imánkat. 
Utána rövid, vi-

dám testvéri be-
szélgetések voltak.  
Hazaindulásunk 
előtt a lourdesi-
Mária barlang előtt 
imádkoztunk és 

egy Mária 
énekkel el-
búcsúztunk 
Tőle. János 
atyától áldást 
kaptunk és 
így indul-
tunk haza.  
Köszönet és 
hála a Jóis-

tennek mindenért, a kapott kegyelmekért, a lelki töltekezésért, 
a szép időért! Gencsapáti-Szentkút Szombathelyhez legközelebb 
levő búcsújáróhely. 
Története: 1756-ban kezdődik, gr. Batthyány József pozsonyi 
prépost egyházlátogatást tartott. A felvett jegyzőkönyv írja le 
az alábbiakat: Török Mihály és felesége László Katalin hálából 
kápolnát építtetett a domboldalon lévő forrás fölé, mert 
világtalan gyermekük szemei a forrás vízétől megnyíltak. A 
kápolna a Fájdalmas Szűz tiszteletére lett felszentelve. 1906-
ban kiépült a Keresztút és a Kálvária, a karmelita nővérek a 
kápolnának Fájdalmas Szűzanya szobrot ajándékoztak. 1936-
ban Hosszú István és felesége a váratlanul elhunyt kisleányuk 
emlékére egy lourdesi-Mária barlangot építtettek és ajándékozták 
Szentkútnak. Évente kétszer búcsúi napok vannak, május 3-án 
Szent Kereszt megtalálása, szeptember 14-én és azt követő 
vasárnap a Szent Kereszt felmagasztalása alkalmával.  
Deo gratias!  

       (Dr. Karácsony Mária) 

  Plébániai                        Hírlevél
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Frankás élménybeszámoló az első napokról 
 
Szeptemberben a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban 
kezdtük meg tanulmányainkat a 10. A osztályban, ahol egy 
nagyon befogadó és segítőkész közösségbe kerültünk be, akik 
már több éve együtt tanulnak. Eddigi iskolánkhoz képest a 
legnagyobb változást a kollégista élet jelentette. Augusztus 
31-én, a beköltözés napján kissé félelemmel és bizonytalansággal, 
de sokkal több érdeklődéssel tekintsünk az új élmények elé.  A 
tanévet a Veni Sanctéval, évnyitó szentmisével kezdtük.  

Az első este egy prefektusi órával kezdtünk, ahol jobban meg-
ismerhettük az iskolát és a benne lévő szokásokat. Ami nekünk 
nagyon hamar feltűnt már rövid ittlétünk alatt, hogy óriási 
hangsúlyt fektetnek a gyerekek lelki- és imaéletére, minden 
reggel és este imával kezdődik és zárul a nap. Az iskola nagy 
ebédlőjében, ahol az összes osztály közösen étkezik, ez közös 
keretek között zajlik. Minden szombat este lelki estet tartanak, 
ahol gyónási lehetőséget kínálnak, illetve a vasárnapi diákmisére 
az énekpróbát tartják. Az iskolában hatnapos tanítási rendszer 
működik, tehát szombaton is iskolába kell járni a tanulóknak. 
A délutáni szabadidő is rengeteg lehetőséget kínál, számtalan 
szakkörre van lehetősége a tanulóknak (például csillagászat, 
robotika), ezek mellett sportolásra is van lehetőség bőven, 
például labdarúgás, kosárlabda és még úszásra is van lehetőség. 
A diákok még akár szupercsoportokban is elmélyíthetik isme-
reteiket az érettségi tantárgyakból, amelyeket választottak.  A 
legutóbbi hétvégén színházban voltunk és most hétvégén za-
rándokútra megyünk. Ez alatt a néhány hét alatt nagyon meg-
szerettük az iskolát és szívesen folytatjuk itt tanulmányainkat. 

                 (Csontos Ármin és Laczó Bálint) 
 
A templom északi falának szigetelése 
 
A templom északi falának szigetelése felé tettünk egy kisebb 

lépést az elmúlt héten. A mun-
kálatokat irányító Mátis Barna 
mérnök úr javaslatára felbon-
tottuk a Rend tulajdonát ké-
pező, ráccsal bekerített szakasz 
jó részét – kiemelt figyelemmel 
az esővíz elvezető csatornára. 
Azt tapasztaltuk, hogy a csatári 
kővel borított föld csurom víz. 
Belül a templom Mária-oltá-
rának a helyén is szemmel lát-
ható mind a falburkolaton, 
mind az aljzaton ez a kívülről 
érkező vizesedés.  A fal nem 
tudott soha kiszáradni, mert  

 
 
kívülről a föld tartotta magában a nedvességet, és belülről az 
oltár gátolta a szellőzést. A csatorna végét, a vízelvezetés le-
hetséges helyét még nem sikerült megtalálni – a szombati ün-
nepség miatt leálltunk a feltárással –, de a vízösszefolyóknál 
nagy mennyiségű iszapra bukkantunk. Ez azt valószínűsíti, 
hogy a csatorna sem vezeti el a vizet, a csatári kő és a fugázás 
pedig már régóta inkább csak arra szolgál, hogy a csapadékkal 
telített föld még párologtatni se tudjon. Aki csak megfigyelte 
az első mellékoltár lebontása után a falat, láthatta, hogy alapos 
beavatkozásra lesz szükség. 
A szigetelés módjáról – a faldiagnosztikai szakértő 4 lehetőséget 
vázolt fel – még a további feltárások függvényében dönt a 
mérnök úr és a kivitelező.  

     (P. Tokár János) 
 

Hirdetések 
 
Szeptember 23-án, pénteken 16.30 –ra,  az elsőáldozási fel-
készítőre várjuk a gyermekeket és szüleiket. 
 
Szent Rafael közbenjárását kérve járművek (autó, bicikli, 
motor roller) megáldására hívjuk a testvéreket szeptember 
25-én, a 10 órai szentmise után. 
 
Szeptember 29-én Szent Mihály, Gábriel, Rafael főangyal 
ünnepén a délután 17.00 órai szentmise után a kolostor udvarán 
lévő Szent Mihály arkangyal szobra elé vonulunk körmenetben 
és ott imádkozunk Anyaszentegyházunk, családjaink védelmét 
kérve.  
 
Szent Ferenc atyánk boldog halálát október 3-án, hétfőn 
ünnepeljük 17.00–kor kezdődő szentmise keretében. Szentmise 
után következik a Tranzitus.  
Hívjuk és várjuk a kedves testvéreket az ünnepre és az azt 
követő agapéra. A világi rend tagjai a szervezésben örömmel 
fogadnak minden segítséget és adományt (sütemény, étel-ital, 
esetleg anyagi támogatás formájában). Kérjük, hogy a szere-
tetlakoma megrendezéséhez felajánlott adományokat a plébániai 
irodán – legkésőbb szeptember 29-ig – jelezni szíveskedjenek. 
 
Október 4-én Szent Ferenc ünnepén az esti 17.00 órai 
szentmise keretében megáldjuk az idei terményeket.  

 
 
 
 
2022. október 1. 
és november 28. 
között népszámlá-
lás lesz Magyar-
országon. Arra buz-
dítjuk minden ka-
tolikus testvérün-
ket, hogy a nép-
számlálás alkalmá-
val a kérdőív 14. 
kérdésére válaszol-
va, vallja meg a ró-
mai katolikus/vagy 
görögkatolikus val-
láshoz tartozását. 
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