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Szent Ferenc Tranzitusa 
 
Október 3-án este Szent Ferenc atyánkra emlékeztünk. Az 
ünnepi szentmisében, majd a Tranzitus szertartásban ünnepeltük 
Szent Ferenc atyánk boldog halálát. A szentmise főcelebránsa 
Rev. Kovács Ferenc atya a székesegyház káplánja volt. János 
atya a templom szószékéről beszélt. „Egy szegény embert ün-
neplünk, egy egyszerű, egy önmagát teljesen Istennek átadó 
embert – mondta – Ferenc a Jóisten egyre odaadóbb szolgálatára 

kapott meg-
hívást, aki 
nemcsak a 
földi gazdag-
ságtól fosztot-
ta meg önma-
gát, de még 
azt a belső ta-
padást is el-
u t a s í t o t t a , 
amivel az em-
ber önmagá-
hoz, saját 
vagy vélt ér-
tékeihez ra-

gaszkodik. Elutasított mindent, amiben az ember nem az Úris-
tennek utal vissza mindent, amit kapott, magának vissza akarja 
tartani; magának akar megőrizgetni valamit abból, amiről azt 
gondolja, értékes, ami fontos lehet az emberek szemében. 
Ferenc tudta azt mondani, hogy „elengedek mindent, hiszen 
minden egyedül a tiéd, Istenem”. 
János atya köszönetet mondott Kovács Ferenc atyának, aki 
születése óta kötődik templomunkhoz, és a Rendházhoz is és 
mindig jön, ha segítségül hívják. Mindannyiunk örömére a 

szentmisén az 
Esztergomban 
végzett feren-
ces öregdiákok 
közül a papi 
pályát választó 
Lőrinc Béla és 
Harangozó Vil-
mos atyák is 
koncelebráltak. 

Végül meg-
köszönte a fe-
rences testvé-
rek odaadó 
m u n k á j á t , 
adományait 
is, amelyek 
hozzájárultak 
az ünnep mél-
tóságához.                            (folytatás a második oldalon)   

 
Béke itt, Öröm ott 
 
Gondoskodj, elhunytjaidról! A kegyelet parancsa arra a köteles 
hálára és szeretetre emlékeztet, ami összeköt elhunytjainkkal. 
Emberi kapcsolataink felelőssége nem múlik el nyomtalanul. 
Még a halál sem képes teljesen elszakítani vagy eltörölni a 
szívünkbe vésődő kapcsolat emlékét. Bár sokféle elképzelés 
kering a mai zavaros kultúra hatásai (pl.: horror-filmek; 
Sátánista Helloween-kultusz, egyéb babona, mítoszok) miatt 
a katolikus emberek fejében a túlvilági létezésről, mégis újra 

és újra emlékeztetni kell ma-
gunkat az alapigazságokra: A 
földi élet a halállal ér véget. 
Létezésünk nem szűnik meg a 
halállal. Halálunk után lelkünk 
vagy a pokolba, vagy a tisztí-
tótűzbe, vagy a mennyországba 
kerül. Lelkünk nem bolyong, 
nem kóborol, nem jön vissza 
erre a világra! Az érdemszerzés 
ideje az élet idejével egyezik 
meg. A halál után végbemenő 
magánítéletre annyi jutalmaz-

hatóságot és büntethetőséget viszünk magunkkal, amennyi jót 
vagy rosszat tettünk életünkben, leszámítva, amennyit a szent-
gyónásban megbántunk és feloldozást kaptunk rá.  
Életünkért Isten színe előtt felelősséggel tartozunk, számon 
kérhetőek és jutalmazhatóak vagyunk. Mindaddig, amíg tartozás 
áll fenn egy elhunyt ember és az evilági emberek között 
és/vagy Isten igazságossága között, addig nem léphet be a 
mennyországba. Egy elhunyt ember lelke a túlvilágon semmit 
sem tud tenni már üdvössége érdekében, kizárólag Isten irgal-
masságára és a földön élő emberek gondoskodására van rá-
szorulva. Az élők segíthetik a tisztulás állapotában lévő hoz-
zátartozóikat magánimádságukkal, alamizsnájukkal vagy leg-
hatékonyabban Jézus szentmiseáldozatának felajánlásával. A 
történelem folyamán ennek az utóbbinak két jelentős változata 
volt ismert. Az egyik a Gregorian misesorozat, ami harminc 
egymást követő napon bemutatott szentmisét jelent, míg a 
másik a Clementina misesorozat, ami Krisztus Urunk kín-
szenvedésének és megdicsőülésének tiszteletére bemutatott, 
hét részből álló misesorozat. Mindkettő azzal a reménnyel 
teljes, hogy akiért felajánlják, az a tisztítótűz kínjaitól megszabadul 
és általa minden adósságát eltörli az irgalmas Isten. Itt a mi 
templomunkban november 1.-től egy hónapon keresztül 
kinyitjuk az irgalmasság e kapuját és hozzáférhetővé tesszük 
mindenki számára, hogy harminc szentmisével hálálja meg 
szeretteinek a jó testi-lelki örökségét. A szentmisébe foglalandó 
szeretteink nevét a szentmisére szánt önkéntes adománnyal 
együtt adjuk le a sekrestyében a szentmisék után vagy az 
irodában. Mivel a szentmise végtelen értékű áldozat, ezért 
mindenki hozzátartozójának lelke részesül az üdvözítő kegye-
lemben.Igyekezzünk a legszebb alamizsnát adni elhunytjainknak, 
és remélhetjük, hogy ők sem lesznek hálátlanok, hátha segítenek 
kiesdeni az áldott békét, az Isten ajándékát, hogy itt béke, ott 
vég nélküli öröm legyen!  

(P. Kercza Asztrik OFM) 

  Fotók: Rafael testvér

  Fotó: martinus.hu
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(folytatás az első oldalról)    
 
A szentmise végén a Szent Ferenc oltárnál imádkoztunk a 
testvérekkel együtt, emlékezvén a Tranzitusra, a boldog 
átmenetre Szent Ferenc halála felidézésével.  
Ekkor a templom rövid időre sötétségbe borult. Az egész 
szertartás alatt sokunk számára ismert és igazán felemelő, 
Szent Ferenc életének és halálának egyszerűségében méltóságos 
voltáról szóló ferences énekeket énekeltünk. 
A szentmise után az agapéra a rendház ebédlőjébe mentünk, 
ahol János atya köszöntötte és bemutatta, hogy közelebbről is 
megismerhessük a vendégek között Kovács Ferenc atyát. Be-
mutatta új orgonistánkat is Némethné Edinát, aki a ferences 
énekeket teljes odaadással gyönyörűen orgonálta. Az éneklésben 
közreműködtek csengő hangjukon a Fülemüle-kórus tagjai 
is.Az agapé finom falatok fogyasztásával, jó hangulatú be-
szélgetésekkel telt. Beszélgettünk Szent Ferencnek a madarakról, 
általában az állatokról, köztük a megszelídített farkasról fenn-
maradt legendás kapcsolatáról is. Nem véletlenül tartja az 
egész világ éppen október 4-én Assisi Szent Ferenc emlékére 
a teremtett világban, az állatok és az egész természet világnapját.E 
szép napot összegezve öröm volt együtt lenni és találkozni 
azokkal a testvérekkel, akik rendszeresen családostul vesznek 
részt ezen a meghitt ünnepen.     

     (Fodor László) 
 
Képviselőtestületi gyűlés szeptember 29-én 
 
Zsolozsma és szentmise után a testületi tagok együtt imádkoztak 
Szent Mihály főangyal segítségéért. Plébániánkon több személyi 
változás is történt az utolsó találkozónk óta. Bertalan testvér 

elköltözött plé-
bániánkról, Ra-
fael és Norbert 
testvérek ér-
keztek hoz-
zánk. Norbert 
testvér nyelv-
tanulás miatt 
későbbi idő-
pontban csat-
lakozik. Új 
kántorunk, Né-
meth Gyuláné, 

Edina Farkas Patrik szolgálatát vette át. Patrik Tatabányára 
költözött Edina pedig onnan érkezett kedves családjával. Gyer-
mekük számára éppen találtak egy még üres helyet a Brenner 
János iskolában, ami megerősítő jel a családnak. Plébániánkon 
új hitoktatóként Kóródi Tibor érkezett. A Zrínyi Iskolában 
óraadóként szolgál. Megemlékeztünk két testvér, Albin atya 
és Márk atya temetéséről. Emlékük bennünk él, szeretettel 
gondolunk Rájuk, karizmájuk emléke bennünk él, ha a szent-
gyónásra, vagy a gyerekek szeretetére gondolunk. Imáinkban 
megemlékezünk Róluk. A képviselő testület döntött a megüre-
sedett képviselő testületi helyek betöltéséről. Elkészült temp-
lomunk Építéstörténeti tudományos dokumentációja. Ez szük-
séges templomunk felújítási munkálatainak megkezdéséhez. 
Folyamatos a földszinti átalakítás, falkutatás. A templom északi 
fala mellett kezdődtek a munkálatok. A tetőfelújítás pályázati 
forrás mellett a rendtartomány segítségével valósul meg. Új 
kamerarendszer készült. Megtörtént a Szent Márton utca felöli 
kereszt felújítása. A felújítás a szentpéterfai horvát nemzetiségi 
közösséggel együttes pályázaton valósult meg. A szentelést 
Dr. Márfi Gyula érsek atya végezete a horvát közösség tánca,  
zenéje ékesítette az ünnepet. A következő évi programtervet  

 
megismerte és elfogadta a testület a változtatás lehetősége 
mellett. A lelkipásztori munkaterv komoly feladatot ró minden 
papunkra, szerzetesünkre, hívünkre. Ebben szeretnénk igazán 
komoly előrelépést tenni. Mindenkinek más a karizmája és 
Krisztus titokzatos testének tagja. Nagyon 
fontos feladat ennek összehangolása, annak a környezetnek 
kialakítása, ahol a szolgálat teljes lehet. Egy külön alkalommal  
elsőként Asztrik atya mutatja be szolgálatát, elképzeléseit, 
munkatervét és a tanulmányai során szerzett tapasztalatait. 
Ezen a találkozón minden képviselő testületi tag szeretne jelen 
lenni és nagy érdeklődéssel várja a beszámolót. Zárásként 
János püspök atya kezdeményezésére gyertyagyújtással el-
imádkoztuk Ferenc pápa imáját a békéért.  

 (Dr. Gyenese Balázs, világi elnök) 
 
Engesztelő szentségimádást tartottunk az utolsó Fatimai 

jelenés napján 
 
Fatima- közösségünk, minden hó-
napban megünnepli a Szűzanya 
Fatimai jelenését. Most is nagyon 
szép számmal jöttünk össze, hisz 
most a békéért imádkoztunk.  

Kértük a Béke Királynőjét 
segítse a világ vezetőit, 
hogy jó döntéseket hoz-
zanak ebben a háborgó vi-
lágban. Mi, idős egyszerű 
hívek egyedül csak Tőle 
várhatjuk, hogy jobbra for-
duljon a világ helyzete. 
Október hónapban főleg 
sokszor vesszük kezünkbe 
a rózsafüzért: Szeretet és Béke Királynéja, könyörögj érettünk.  

      (G. Gabriella) 
 

Hirdetések 
 
Október 23-án – Missziós vasárnap, a perselyadományokat 
a missziók javára gyűjtjük. Egyben imádkozzunk az Egyház 
missziós munkájáért és a misszionáriusokért! 
Jövő vasárnap délután 2 órai indulással gyalogos zarándoklat 
lesz Miszori Zoltán atya emlékére Gencsapáti-Szentkútra. 
A zarándoklatot Dr. Székely János atya vezeti. Gyülekező a 
Székesegyház előtti téren. 
Október 23-án és 30-án a szentmisék után a templom 
bejáratánál lehet befizetni az egyházi hozzájárulást. Ezzel 
szeretnénk megkönnyíteni a befizetést. Hálásan köszönjük a 
hozzájárulást. 
2022. október 1. és november 28. között népszámlálást tar-
tanak Magyarországon. Arra buzdítunk minden katolikus test-
vérünket, hogy a népszámlálás alkalmával a kérdőív 14. 
kérdésére válaszolva, vallja meg a római katolikus/ vagy gö-
rögkatolikus valláshoz tartozását. 
November 1-je és 30-a között az esti szentmiséket elhunytjainkért 
ajánljuk fel. Kérjük, hogy a lezárt borítékokba helyezzék el az 
elhunytak nevét (több nevet is felírhatunk), a szentmisékre 
szánt adományt az irodába vigyük be. Az elhunytjaink nevét 
tartalmazó borítékokat minden szentmisén az oltárra helyez-
zük. 

  Fotók: Rafael testvér


