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  Plébániai                       Hírlevél
 
A szombathelyi testvérek látogatása Veszprémben 
 
2022. szeptember 24-én nagy örömünkre vendégül láthattuk a 
szombathelyi ferences világi rend közösség négy tagját: 
Geositsné Gabriella, Takácsné Irma, Karácsony Mária és Tóth 
György testvérek, akiket Hidász Ferenc atya kísért el.  

A Szent Margit plébánia közösségi termében gyűltünk össze. 
Gabriella szólt a szombathelyi közösség életéről, tevékenységéről. 
Miniszterünk, Komlóssy Gábor megemlítette, hogy a jelen al-
kalom a júliusi látogatás gyümölcse, hiszen Veszprémből 
Szombathelyre vittük a Ferences Család Királynője Ikont, és 
itt merült fel, hogy a két közösség tagjai még az ősz folyamán 
találkozzanak. Elmondtuk, hogy jelenleg a Szent Margit 
plébánia az otthonunk a várbeli felújítások miatt. Ennek 
kapcsán bemutattuk Tamás Zoltán káplánunkat.  
Ferenc atya kérésünkre beszélt Szedő Dénesről, a róla készült 
két kötetről. Szedő Dénes nagy formátumú költő, műfordító 

volt, aki Kodály számára is ké-
szített szövegeket. Élete, költé-
szete Szerb Antalhoz, Sárközi 
Györgyhöz, de még Szent Mar-
githoz is szorosan kötődik.   
Délben Ferenc atya szentmisét 
mutatott be. Szentbeszédében 
megemlékezett Szent Gellértről, 
aki példát adott hűségről, hiva-
tásról, és aki a vértanúság di-
csőségében is részesült. A szent-
mise után Takács Gyöngyi is-
mertette a templom történetét, 
az alapítás körülményeit, a mű-
vészeti alkotásokat. Innen a Hit-
tudományi Főiskolára mentünk, 
a kápolnában készítettünk egy 
csoportképet, és megebédeltünk.  
Kávézásra, beszélgetésre vissza-
tértünk a plébániára. Szerettünk 
volna egy kis ízelítőt adni ven-

dégeinknek Veszprém gazdag történelméből, így a Margit-ro-
moknál tettünk egy kellemes sétát. Beszélgettünk, énekeltünk. 
Megidéztük Szent Margit alakját is. 
Álljon itt egy kis részlet Szedő Dénes Margitka királylány 
című verséből:                                     (folytatás a második oldalon) 
 

Gépjárművek megáldása  
 
Szép hagyomány, hogy Szent Rafael ünnepén, az ő közbenjárását 
kérve áldásban részesülhetnek a közlekedési eszközök. Ez a 
szép program vasárnapra, a 10-órás szentmise utánra volt 
meghirdetve. Úgy tűnt, sokan érezték ennek az áldásnak a 

szükségességét. Öregek, 
fiatalok, kicsik, nagyok 
hozták a járműveiket.  A 
szentmise végére lesza-
kadt az ég. Úgy esett az 
eső, mintha dézsából ön-
tötték volna. Toporgó fel-
nőttek, türelmetlenkedő 
gyerekek, kérdezgették 
egymást. Lesz- e áldás? 
János atya megadta a vá-
laszt. Feje fölé egy kedves 

hívő esernyőt tartott ugyan, de gondolom így is jól megázott.  
Hosszú ideig rótta az utcákat, megáldva a környék összes jár-
művét, és használóit! Hála érte!!                                                   

(Zsifkovics Zsófia) 
 
A Béke szigete! 
 
Babakocsik nyikorgása, esőkabátok suhogása, cipőcskék cso-
szogása tette színesebbé kedden délelőtt templomunk folyo-
sójának megszokott csendjét. A nyári szünet után, erre a napra 
hirdettük meg a baba-mama klub első összejövetelét. Klubunk 

nyolc éve töretlenül működik a 
Ferences plébánián. Minden héten 
keddenként találkozunk. A város 
egész területéről érkeznek a mé-
lyen hívő anyukák, akik boldogok, 
és hálásak, hogy gyermekeik első 
játszótere a templom lehet. Sok 
kedves, régi és új fiatal anyuka 
érkezett ezen a napon is. Vidáman 
üdvözölték egymást, míg gyer-
mekeik birtokba vették a játékokat. 
Csörögtek, zörögtek, sírtak, ne-
vettek.  
Milyen kedvesek, megnyugtatóak 

ezek a hangok. Pár pillanat múlva elcsendesedtünk, s imára 
kulcsolt kezecskék adtak hálát, hogy újra együtt lehetünk 
ebben az áldott, védett kis burokban, a béke szigetén. Míg a 
játszó gyermekeket, beszélgető anyukákat figyeltem a következő 
gondolatok fogalmazódtak meg bennem. Melyik érzés lehet 
boldogítóbb ezen a világon, amit az vált ki belőlünk, mikor rá-
nézünk egy kisgyermekre és szemében meglátjuk a végtelen 
ártatlanságot, bizalmat, tisztaságot?  Mikor  mosolyától megáll 
az idő, s lelkünkből eltűnik minden félelem, bánat, kétség, fáj-
dalom. Mikor arcocskájából Jézus szeretete ragyog ránk! 
Melyik ima lehet boldogítóbb annál, mikor azért könyörgünk, 
hogy ez a ragyogás soha ne tűnjön el gyermekeink arcáról, lel-
kéből és felnőtté válva beragyogják a világot!                              

  (Várady- Szabó Johanna) 
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(folytatás az első  oldalról) 
 
„ (…) 
Legájtatosabban  ő zengi a zsoltárt,  Jézusán kívül mást se 
nem hall, se nem lát. 
(…) 
Minden bút felejtvén, él már Margit álma: beléfelejtkezhet 
arany Jézusába.   
Kis királyfi mellett. kis királykisasszony 
nefelejcs-szemével fölöttünk virrasszon!” 

 
Csodálatos órákat 
töltöttünk együtt. 
Igazi testvéri 
együttlét volt az 
a nap. Töltődhet-
tünk a szentmi-
sében, a kötetlen 
együttlétben, a 
beszélgetések so-
rán.   
A búcsúzás után 
a vendégek ha-
zatértek Szom-
bathelyre, de Fe-
renc atyát remél-

hetően hamarosan viszontlátjuk egy könyvbemutató kapcsán.  
 

  (Takács Györgyi, Veszprémi FVR) 
 
Valljuk meg hitünket! részlet Ferenc atyával folytatott be-
szélgetésből a népszámlálás kapcsán 
 
Egy korábbi népszámlálás idején még élt az édesanyám, és el-
mondta nekünk, gyerekeknek, hogy a kérdezőbiztos tovább 
lapozott, mikor ahhoz a kérdéshez ért, hogy vallásos-e, milyen 
felekezet tagja. Ő akkor kérte, hogy ne lépjünk tovább rajta, 
mert szeretné ezt is ki-
töltetni. Most is bátran 
merjük azt mondani az 
esetleges kérdezőnek, bár 
úgy tudom, hogy most 
nem csak papír alapon 
lehet a válaszokat meg-
adni, hanem az interneten 
is lesz lehetőség ennek a 
kitöltésére, hogy ne lép-
jünk túl ezen a kérdésen, 
s ha a biztos nem kérdezi, 
mi legyünk azok, akik 
kérjük, hogy írják be.  
Ezt Jól gondolom-e majd? 
Bennünket azért eligazít 
az Úr Jézus szava, hogy 
„aki megvall engem az 
emberek előtt, azt én is 
megvallom mennyei 
Atyám előtt”. Színt kell 
vallani! És ez a színvallás 
ebben a formában szükséges; a statisztika igenis rögzítse, 
hogy a magyar társadalom hány százaléka krisztushívő (ke-
resztény), mennyien hisznek a természetfölöttiben – sokan 
vannak ilyenek! – vagy éppen nem hisznek semmiben.  
Egyébként a Magyar Ateista Társaságot éppen az bosszantja, 
 hogy most csak egy olyan kategóriában jelezhetik az ő isten 

 
nélküliségüket, ahol nincs odaírva, hogy ateista. Szerintük az 
ateizmus nem vallás. Viszont ha valamit tagadok, akkor azzal 
egyúttal valamit állítok, tehát az Isten léte melletti kérdés, akár 
az igen, akár nem, az hitvallás. De ők ezen ellen mindenáron 
ágálnak. 
Korábban Magyarországon 54 % volt a keresztények száma a 
számlálás szerint; ma is el kellene érni ezt a számot; ehhez 
kérjük szépen a hívek őszinte vallomását és imáját. 
Igen, s ehhez szükség van a nagymamákra, akik emlékeztetik 
unokáikat arra, hogy most oda kell húznod az x-et, vagy oda 
kell írni az igent az istenhit mellé, hiszen téged is abban 
neveltek. A szülőknek pedig hasonlóan kell tenni gyermekeikkel 
kapcsolatban. Igenis legyen jó értelemben vett hadjárat, egyfajta 
megmozdulás annak érdekében, hogy ki-ki vallja meg Jézus 
Krisztust, aki megtestesült, emberré lett, itt élt közöttünk,meg 
feszítették és feltámadt, s nekünk is a feltámadás ígéretét adta. 
Nem valamiben, hanem valakiben hiszünk. A keresztény hit 
sokkal több, mint egy az istenhívő közösségek közül. Tehát 
nekünk meg kell vallanunk, hogy krisztushívők vagyunk. 
Az interjút Magyar Sándorné a Mária Rádió munkatársa ké-
szítette. 
 

Hirdetések 
 
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 for-
májában).  
 
Október 4-én Szent Ferenc ünnepén az esti 17.00 órai 
szentmise keretében megáldjuk az idei terményeket.  
 
Rózsafüzért imádkozunk októberben hétfőtől péntekig az esti 
szentmise után a Loreto-kápolnában. Legközelebb október 5-
én, szerda este. 
 
Október 9-én, vasárnap a 10 órás szentmisében járulnak a 
gyermekek az első szentáldozáshoz, előtte október 7-én, 
pénteken 16.30-tól lesz az elsőáldozásra készülők és szüleik 
gyóntatása.  

 
Október 14-én, pénte-
ken – 18.00 órakor foly-
tatódik a „Ferences es-
ték” előadássorozat. Az 
előadó: Zsuffa Tünde író. 
Az előadás címe: Kereszt 
és áldozat. 
 
2022. október 1. és no-
vember 28. között nép-
számlálás lesz Magyar-
országon. Arra buzdítunk 
minden katolikus test-
vérünket, hogy a nép-
számlálás alkalmával a 
kérdőív 14. kérdésre vá-
laszolva, vallja meg a 
római katolikus/ dvagy 
görögkatolikus valláshoz 
tartozását. 
 


