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  Plébániai                        Hírlevél
 
A felújított kereszt megáldása Szent Ferenc atyánk stig-

matizációjának ünnepén 
  
„Amihez görcsösen ragaszkodunk, azt elveszítjük, de amit 
másoknak odaadunk, az marad a miénk!” – Kereszt megáldásra 
gyűltek össze a hívek Szent Ferenc stigmatizációjának ünnep 
napján a szombathelyi ferences plébánián. Az eredetileg 1892-

ben állított ke-
resztet a Szent 
Erzsébet Plé-
bánia a Hor-
váth Nemzeti-
ségi Önkor-
mányzattal kö-
zösen újíttatta 
fel, amelyet 
szeptember 
17-én dr. Márfi 
Gyula érsek ál-
dott meg. Az 
e s e m é n y e n 
részt vett má-

sok mellett Krizmanich István, a Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat Vas Megyei elnöke és dr. László Győző, Szombathely 
Megyei Jogú Város alpolgármestere is. A kereszt eredetileg a 
templom északnyugati sarkán, a „Kereszt-kápolnában” állt a 
Golgotát imitáló sziklás talapzaton. A kápolnafülkét 1959-ben 
elbontották és a jelenlegi helyére tették át. 1989-ben a korpusz 
réz bevonatot kapott. Most az Egyház és Nemzetiségi Kap-

csolatokért Felelős Államtit-
kárság pályázatának köszön-
hetően a Horváth Nemzetiségi 
Önkormányzattal közösen újít-
tatta fel a Szent Erzsébet Plé-
bánia. A felújításban közre-
működött Franta Dezső fa és 
fém művészrestaurátor és Se-
bestyén László vállalkozó.  
A szombati ünnepségre külön 
műsorral készült a horvátzsi-
dányi” Zvjezdice gyermekcso-
port” „Curi tiha godinica” (Esik 
a csendes eső) címmel, vala-
mint a szintén horvátzsidányi 
„Čakavci felnőtt tánccsoport”. 
Ők gradistyei horvát táncokat 
mutattak be, amelynek kore-

ográfiáját Kricskovics Antal, Erkel Ferenc-díjas táncművész 
és koreográfus állított össze. Mindkét tánccsoportot a „Zsidányi 
tamburások” tamburazenekara kísérte. A műsor után Krizmanich 
István Horvátzsidány polgármestere köszöntötte a megjelent 
híveket. Elmondta, azért is támogatták a kereszt felújítását, 
mert amikor 500 évvel ezelőtt horvát őseik erre a vidékre 
érkeztek, az Egyház volt az, aki támogatta a népcsoportot 
abban, hogy fennmaradjon. Az elnök hangsúlyozta, hogy mai 
válsággal küzdő világunkban a közösség az, amely megoldást 
jelenthet.                (folytatás a második oldalon) 

 
Hit-vallás - De Rossi Raja atya gondolatai – FESTÉK 

2022.09.16. 
 
„Akit meg akarsz próbálni, küldd el misszióba” – kezdte 
visszaemlékezését – Gnana Pragasam De Rossi szalézi szerzetes 
előző héten tartott előadásán, amit a Ferences Esték program-
sorozat nyitó alkalmával hallhattunk. „…Küldd el misszióba 

és add feladat-
nak az Örömhír 
t e r jesz tésé t ! 
Még jobb, ha ezt 
a fiataloknál 
kezded…” De 
Rossi atya rá-
mutatott mai, 
szekuláris (job-
ban világi, mint-
sem vallásos) vi-
lágunk folytonos 
változására. Arra 
a labilitásra, ami 
egy mai fiatal 

szemében bizonytalanná, nehezen determinálhatóvá teszi a 
mindennapokat. Szükséges az állandó, stabil jövőkép.  
Érdekes gondolat volt részéről, hogy a mai fiatalok stabilitását 
az állandóság keresése adja. Ebben segíti őket, ebben vezeti 
őket eredendő küldetésénél fogva, amit rábíztak 2008-ban, 
amikor az indiai Tiruccsirápalli Szalézi Tartományból Ma-
gyarországra küldték missziós feladatok elvégzésére. Első ta-
lálkozása Don Bosco lelkiségével a szalézi nővéreken keresztül 
történt. A szalézi egyetemen töltött tanulóévei során ismerte 
fel hivatását. Olyan akart lenni, mint a misszionáriusok, akiket 
Indiában megismert, ezért kérte magát Európába. Így került 
egy erősen szakrális közösségből abba az Európába, amely 

egyre kevésbé tartja fontosnak 
az evangelizációt. Kontinen-
sünkön a keresztény kultúra 
ingatag lábakon áll, pedig 
ahogy arról az atya vallott, a 
kereszténység révén mindenki 
részesül a papi áldozat hitval-
lásában. Prófétai küldetésünk 
van az igazság mellett. Minden 
keresztény tehát misszionárius 
tanítvány-hivatást kapott akkor, 
amikor megkeresztelkedett. De 
Rossi atya példaképe a családja, 
főleg édesanyja. A fiatalok lel-
két is az összetartozással, a 

másikra figyeléssel, a gondoskodó szeretet erejével kíséri. 
Ahogy Bosco Szent János missziója a lelkek megmentése, 
úgy De Rossi Raja atya küldetése is a fiatal lelkek felemelése, 
hitre nevelése. „Adj nekem lelkeket, Uram!” 
Soron következő „este”: 2022.10.14-én 18 órai kezdettel a 
plébánia oratóriumában lesz. Zsuffa Tünde, Kereszt és Áldozat 
címmel tart előadást.                         

          (Ádám Kata)  

  Fotók: Rafael testvér



 2022.  SZEPTEMBER 25.

KIADJA: Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia • CÍM: 9700 Szombathely, Szent Erzsébet tér 1. 
SZERKESZTŐ: Dancs István • FELELŐS KIADÓ: P. Tokár János ofm • KÉSZÜLT: 250 példányban

 
 
(folytatás az első oldalról) 
 
A kereszt megáldása után érsek atya ünnepi szentmisét mutatott 
be. Szentbeszédében Szent Ferenc életét idézte fel, aki a szelíd, 
alázatos és szenvedő Krisztus követője volt. A ferences rend 

alapítója jól ismerte 
Jézus szavát: „Ha tö-
kéletes akarsz lenni, 
add el, amid van, árát 
oszd szét a szegények-
nek!” Érsek atya 
szentbeszédében a ke-
resztény értékrendre 
hívta fel a hívek fi-
gyelmét, amelynek 
csúcsán az Isten van, 
míg a pénz, mint esz-
köz az alján helyez-
kedik el. Ezzel szem-
ben az ateista érték-
rend eltörölte a csúcs-
ról Istent és a pénz 

került a helyére, megfordította az értékrendet. Ennek követ-
kezménye az is, hogy az anyagi javak, a növények és az 
állatok értékesebbé váltak, mint az ember. Szent Ferenc nem 
csak a szegénységben követte Jézust, hanem az alázatosságban 
és engedelmességben is. Aki Krisztusban hisz, aki Krisztusban 
rátalál a Szentháromságra, az soha nem lehet magányos. A 
szentmise után agapéval zárult az ünnepség. 

                        (Forrás: martinus.hu) 

 
Zsolozsmázók vidám együttléte 
 
Már hagyománnyá válik, hogy a reggeli zsolozsmában rend-
szeresen részt vevő testvérek találkozunk Szent Ferenc atyánk 
sebhelyeinek ünnepe közelében egy közös reggelire, beszél-
getésre. Hétfőn reggel tehát a 6.30h kezdődő szentmise után 

először elénekeltük 
a reggeli dicséret 
aznapra kijelölt 
imáit, majd öröm-
mel bevonultunk 
az ebédlőbe az 
atyákkal és Rafael 
testvérrel. Hamar 
előkerültek az ab-
roszok. Két aszta-
lon megterítettünk. 
Ahányan voltunk, 
annyi kéz szorgos-
kodott. A ference-
sek szerény kony-
hájából kitett ma-

radék élelem mellé gyors lábak hoztak bolti finomságokat is a 
reggelihez. Tej, frissen főzött tea és kávé egészítette ki a 
menüt. Imával kezdtük a vendéglátás perceit, igazi testvéri 
szeretetben, örömmel, sok-sok humorral fűszerezve gyorsan 
eltelt az együttlét fél órája. Megköszönve Isten adományait és 
vendéglátóink szolgálatait, felszabadultan, erőt nyerve a napi 
feladatainkhoz tértünk haza.    

(Markócs Lászlóné) 
 

Hirdetések 
 
Szent Rafael közbenjárását kérve a mai vasárnap a 10 órai 
szentmise után megáldjuk a járműveket. (autó, bicikli, motor 
roller). 
A Baba-Mama klub szeretettel várja régi és új tagjait szep-
tember 27-től. A foglalkozásokat hetente keddenként tartják 
10.00 órától.  
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.  
A Mária Rádió közös imádságot és böjtöt szervez a békéért 
szeptember 29. és október 1. között.  Az imádság és böjt 
napjai alatt több székesegyházban szentmisét mutatnak be a 
békéért szeptember 29-én este 18:00 órától. 
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 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 népszámlálás lesz 
Magyarországon. Arra buzdítunk minden katolikus testvérünket, 
hogy a népszámlálás alkalmával a kérdőív 14. kérdésére vála-
szolva, vallja meg a római katolikus/ vagy görögkatolikus val-
láshoz tartozását. 

P L É B Á N I A I  H Í R E K
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