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  Plébániai              Hírlevél
 
Szinodális beszélgetés 
 
Horváth József, a Szent Kereszt Plébánia lelkészének műsorában 
elsőként a Szombathelyi Szent Erzsébet városi plébánia  
mutatkozott be. Október 26-án délután, élő műsorban Tokár 
János plébános, Asbóth Mária képviselő tag és Gyenese Balázs 
világi elnök beszélgetett József atyával. 
A ferencesek jelenléte Szombathelyen 1360-tól ismert, a 
plébánia nagyon fiatal, 1931-től működik. Az épületegyüttes 
Szombathely legrégebbi templomával komoly jelentőségű a 
város életében. A plébániához 3850 hívő tartozik, de sokan  
látogatnak el hozzánk vidékről, vagy más plébániákról.  

A szinodális beszélgetés részeként beszéltünk a Ferences esték 
jelentőségéről, ahol lehetősége van a híveknek közelebb kerülni 
a ferences lelkiséghez, kérdéseikre választ kaphatnak az elő-
adóktól. János atya bemutatta, hogy a különböző korosztályokhoz 
tartozó hívők hol kapcsolódnak be a hitéletbe. A baba-mama 
klub, az iskolai hitoktatás, a liturgikus események, a közösségek 
folyamatosan kínálják a lehetőséget a híveknek, hogy kerüljenek 
közel az egyházhoz. Nagy jelentősége van a szentgyónásnak, 
amiben a ferencesek mindig szolgálatkészek. 
Mária részletesen bemutatta, hogy milyen helyzetben érkeznek 
hozzánk az ukrajnai menekültek. A város és az egyház is sokat 
tesz a menekültekért. János atya elmondta, hogy nagyon 
fontos, hogy a Jóisten legyen első helyen az életünkben. 
Végezetül közösen imádkoztuk el a szinódus imáját: 
 

Adsumus-sancte-spiritus 
 
Szentlélek, Itt vagyunk előtted:A Te Nevedben gyűltünk össze. 
Te vagy a mi igazi Tanácsadónk.Jöjj hozzánk, állj mellettünk, 
lépj be szíveinkbe. Taníts minket, hogy merre menjünk, és 
mutasd meg nekünk az utat, amelyen járnunk kell. 
Ne engedd, hogy mi, akik gyengék és bűnösök vagyunk, 
rendetlenséget okozzunk! A tudatlanság félre ne vezessen. 
Add nekünk a megkülönböztetés ajándékát, Add, hogy félre 
tudjuk tenni az előítéleteket és a hamis emberi érdekeket. 
Vezess minket az egységre. Adj fényt, hogy ne lépjünk le az 
igazság és az igazságosság útjáról,hanem az örök élet ösvényén 
haladjunk.Ezért kérünk Téged,Aki minden időben és minden 
helyen tevékeny vagy,az Atyával és a Fiúval egységben,mind-
örökkön örökké. Ámen.  

         (Dr. Gyenese Balázs) 

 
Az igazságosság, béke és a teremtés megőrzése 
 
Az elmúlt hét végén az „Igazságosság, béke és a teremtés 
megőrzése” ferences titkárság két képviselője volt a vendégünk 
Franciaországból és Németországból. Elkísérte őket Patrik 
testvér, a bécsi ferences segélyközpont titkára, aki a posztszovjet 
térségben zajló ferences projektek koordinátora. (Magyarországon 
jelenleg a Szent Ferenc Kisnővérei közösségében – Arló, Egri 
Egyházmegye – zajló munkálatokat felügyeli.  
Az orosz-ukrán háború kitörése óta a Kárpátaljai Ferences 
Missziót pedig közvetlenül támogatja ez a segélyszervezet.) 
Minden ferences rendtartományban létezik a címben szereplő 

feladattal meg-
bízott testvér. Ma-
gyarországon Fr. 
Piatrik Pió ennek 
a felelőse. Még e 
hónap elején meg-
keresett, hogy a há-
rom, Magyar-
országra érkező 
vendég szeretne ta-
lálkozni a kollégi-
umunkban élő uk-
rán menekültekkel. 

Megérkezésük után részletesen beszámoltam nekik az elmúlt 
nyolc hónapban nálunk menedéket talált ukrán állampolgárok 
helyzetéről. Videóval és a sajtóban megjelent cikkek alapján 
érzékeltettem, milyen feladatokkal járt a róluk való gondoskodás, 
kiemelve a kollégium vezetése és a karitász szervezetek tevé-
kenységét. Nagyra értékelték, hogy ebben a háború sújtotta 

helyzetben a menekültek 
tárt kapukra találtak nálunk. 
Este az ifjúsági csoport tag-
jai részvételével vendégeink 
a teremtés megőrzése té-
mában kezdeményeztek be-
szélgetést. Ezzel kapcsolat-
ban Ferenc pápa „Laudato 
si’” kezdetű enciklikájának 
fontosságát szerették volna 
hangsúlyozni, amivel egyet 
is értünk. Valójában az ezzel 
kapcsolatos véleményünkre 
voltak kíváncsiak. Azonban 
a tolmács útján történő pár-
beszéd nehézségével kellett 
szembesülnünk. A béke té-
mája viszont ebben a há-
borús helyzetben valódi ki-
hívásként jelentkezik, amiről 
helyén való volt beszélgetni. 

Megjegyzem, a német ferences atya bevallotta, hogy a háború 
kitörésekor térképen nézte meg, hogy hol is van Ukrajna. A 
béke beköszöntéséért naponta imádkoznunk kell.   

        (Ferenc atya) 



 2022.  OK TÓBER 30

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

P L É B Á N I A I  H Í R E K

Hirdetések 
 

A múlt vasárnapi Missziós gyűjtés alkalmával 181.675 Ft-ot továbbítunk az Egyházmegyének. Hálásan köszönjük a hívek 
nagylelkű adományait. 
 
Ma 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 tartanak Magyarországon. Arra buzdítunk minden katolikus testvérünket, 
hogy a népszámlálás alkalmával a kérdőív 14. kérdésére válaszolva, vallja meg a római katolikus/ vagy görögkatolikus 
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), és a szentmisékre szánt adományt. Az elhunytjaink nevét tartalmazó borítékokat 
minden szentmisén az oltárra helyezzük. 
 
November 1-e Mindenszentek főünnepe, parancsolt ünnep. Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk, de a délelőtt fél 12-es 
szentmise elmarad. November 2-án Halottak napja, hétköznapi miserenddel.  
 
A Kripta október 29-e és november 4-e között van nyitva. Teljes búcsút nyerhet az, aki november 1-8-ig a temetőt ájtatos 
lélekkel látogatja, és imádkozik a megholtakért. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a szentatya szándékára. 
 
November 4-én 17 órai kezdettel régi rítusú szentmisét celebrál templomunkban Cséry Gergő pacsai plébános. 
 
November 9-től lehet szentmisét íratni a 2023-as évre a plébániai irodán.  
 
November 11-én, du 6 órakor folytatódik a „Ferences esték” előadássorozat. Az előadó: Szikora Róbert, énekes, zeneszerző.  
Az előadás címe: „Missziós tanítvány”. 
 
A november 19-én délután 4 órára tervezett ovis mise ‒ igazodva a Szent Erzsébet Főünnepére tervezett ünnepi programokhoz 
‒  elmarad.  
 
 
 
 

Beszámoló a képviselőtestületi ülésről 
 
Október 20-án ismét összeült a képviselőtestület. Ima után János atya köszöntött bennünket, majd elfogadtuk az előző ülésről 
készült jegyzőkönyvet. Ezután Domina Ákos beszámolt arról, hogy október 5-én a gazdasági munkacsoport bemutatta 
munkatervét (projekt, beruházások alakulása, pénzkezelés ellenőrzése). Téma volt a költségmegtakarítás-energetika-rezsi-fűtési 
ötletek. Ákos elmondta azt is, hogy egyeztetett a pályázatíró-projektirodával és megtudta, hogy a falszigetelési projekt 
módosított kivitelezési határideje 2023.06.30. Jelezte azt is, hogy további módosítás esetén- állami- pénzszűke miatt- az 
esetleges pénzvisszafizetés veszélye is fennállhat. Ezután János atya tájékoztatott minket arról, hogy a plébánia számára a föld-
gáz-szerződésben meghatározott ár az MVM-mel előnyös és jövő év márciusáig érvényes. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a 

Ferences Kulturális Örökségért Alapítvány a megszűnés határán áll. (Így a karácsonyi karitász-
csomagok igénylésére azon keresztül nem lesz lehetőség.) Átbeszéltük a november és december 
hónapra eső ünnepek és közösségi programokkal járó feladatokat, különös tekintettel templomunk 
búcsúnapjának, Szent Erzsébet ünnepének megszervezését. A testületi tagok véleményének meg-
hallgatása után a testület elfogadta, hogy az idén is Jótékonysági Est (3 napi zenei triduum) 
formájában tartsuk meg az ünnepet és a gyűjtést a Karitász-helyiség kialakítására fordítsuk. A 
plébános úr röviden ismertette a tervezett programot: A november 19-i 17 órai ünnepi szentmise 
főcelebránsa Berta Tibor tábori püspök atya lesz. A szentmise alatt a zenei szolgálatot a Tatai 
Kapucinus templom kórusa látja el kántorunk és a Fülemüle kórus közreműködésével. November 
17-én Tüzes Marcell Sámuel orgonajátékát hallgathatjuk meg az esti szentmise után. A nov.18-i 
előadó még szervezés alatt van. A 19.-i ünnepi szentmisét követően Krisztus Király ünnepének 
előestéjén szentségimádás lesz. Majd batyus agapét szervezünk a kedves testvérekkel együtt. A 
testület azt is megbeszélte, hogy november 19-én délután 3 órától a gyerekeknek mézeskalács-
sütésre és kézműves foglalkozásra is lesz lehetőségük. (Csire Imre vállalta a mézbeszerzést). A 
hittanos gyerekek Asztrik atya tervei szerint a hitoktatókkal 9 napig készülnek fel lelkileg az 
ünnepre az irgalmasság testi és lelki jócselekedeteinek gyakorlásával. Az energia-takarékoskodással 
kapcsolatos intézkedésekről is tájékoztatást kaptunk. A színházteremben és a Kaszap István-
teremben nem lesz fűtés; a szentmiséken két kisebb reflektor működik a szentélyben, adventben a 
reggeli miséken nem gyújtanánk lámpát és a harangozással is spórolnánk. A rendház hasonlóképp 
mérsékli az áramfogyasztását. A kollégium szünetelése miatt a templom fűtését a színházterem 
tetején lévő napkollektorral támogatják. Decemberben az esti szentmiséket a Loreto-kápolnában 

mutatják be. Végezetül elhangzott az is, hogy az északi oldal csatorna-vízelvezetésének megoldása folyamatban van és a Szent 
Antal-oltár restaurálását Heitler András restaurátor végzi. 
A napirendi pontok átbeszélését követően jó hangulatú, baráti, kötetlen beszélgetésre került sor.


