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Halottak napján 
 
„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök 
élete van, s feltámasztom az utolsó napon” (Jn 6,54) 
 
Ilyentájt bizony nagyon sokan megállunk a temetőket látogatva 
és elgondolkodunk, hogy milyen rövid is a földi életünk. 
Valóban gyorsan elszáll és a mi testünk is ide jut, vajon az üd-
vösségünk szempontjából milyen kincseket viszünk magunk-
kal? 
Van-e elég ima, jó cselekedet, ember, szeretet a tarsolyunkban 
ahhoz, az ÚR elé jussunk.  

Van-e még időnk, hogy érdemeket szerezzünk magunknak. 
Mint minden évben, az idén is Ferenc atyával a Ferences 
Világi Rend testvéreivel ellátogattunk a Szent Márton temetőbe. 
Gyertyát gyújtunk a Ferences atyákért és kérjük, hogy velünk 
együtt ők is imádkozzanak a békéért a sokat szenvedett ukrán 
emberekért, a hősi halottakért. 

Ma, amikor az elhunyt szeretteinkre emlékezünk, az evangéliumi 
üzenet az örök életre irányítja tekintetünket:  
„Aki hallgat az én tanításomra, hisz abban, aki engem küldött, 
annak örök élete van.” 
 Ez a bátorítás reményt ébreszt bennünk, hogy érdemes a földi 
életünk idején a jóIsten mellett döntenünk. Hisszük, hogy 
Isten kezében vagyunk és életünk végén az Ő Szent kezében 
maradunk.  

         (G.Gabriella)

 
KATEKUMENÁTUS A SZENT ERZSÉBET  

PLÉBÁNIÁN 
 
Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: „Aki követni akar, 
tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Aki meg 
akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az 
megtalálja.” (Mt 16, 24-25) 
A katekumenátus olyan tanítványi időszak, amikor Jézus sze-
retetéből merítve egy ember elhatározza, hogy Isten érdekei 
mellett dönt és döntése szerint kezdi alakítani az életét. Ezt az 
intenzív időt arra használja az Egyház, hogy az újonnan je-
lentkezőkkel együtt maga is - felbuzdul Jézus missziós lelke-

sedésétől -, részletgazdagon fel-
eleveníti a keresztény tanítás legfőbb 
témáit. Ezek a Hiszekegy és a Mi-
atyánk tételmondataiból tevődnek 
össze - mint címekből - és lesznek 
a Római Katolikus Egyház szent-
ségeinek felvételére jelentkezők 
hitbéli útmutatói. Abban a kitüntetett 
helyzetben van plébániánk, hogy 
a megyés püspök úr rendelkezése 

szerint a szombathelyi plébániákon jelentkező hittanulók kép-
zésével minket bízott meg: Pigler Míra domonkos nővért (OP) 
a Brenner János Hittudományi Főiskola Filozófia tanárát és 
engem, P. Kercza Csaba Asztrik ferences atyát. Így abban az 
áldásban részesültünk, hogy minden különösebb erőfeszítés 
nélkül kaptunk 25-30 felnőttet, akik erre az útra velünk együtt 
vállalkoznak. A katekumen csoportba interjúval kerültek a 
tagok. Azért van erre szükség, mert meg kell ismernünk, 
nekünk vezetőknek a tagok hitbeli alapjait, elköteleződési 
fokát és esetlegesen leküzdhetetlen helyzetüket, melyek akár 
akadályt is jelenthetnek a szentségek felvétele alkalmával. 
Akikkel megkezdtük a felkészülést, azok között igen nagy 
kulturális, képzettségbéli-, és korkülönbség van. Ezért különösen 
is nagy figyelmet és egyeztetést igényel, hogy a két vezető fi-
gyeljen a csoport szükségleteinek teljes spektrumára. Könnyű 
belátni, hogy egészen másként kell beszélni egy nyugdíjas ka-
tonatisztnek a kereszténység misztériumairól, mint egy protestáns 
keresztséggel rendelkező húszéves fiúnak. Megint más példákkal 
kell közelebb vinni a hitet egy fiatal, de visszafordíthatatlan 
betegségekkel küzdő lánynak, mint egy cserbenhagyott anyának, 
vagy egy összegzés korszakába lépett idős özvegynek, nem-
különben egy munkás férfinak, mint egy entellektüelnek. Van 
olyan jelentkezőnk, aki a beavató szentségek közül már mindent 
megkapott a bérmálást kivéve, mégis szívesen vállalja a 
kétéves folyamatot. Mindemellett ez egy csodálatos út, amit 
az élet legaktuálisabb megpróbáltatásainak ütközőfrontján kell 
végig járni a katekumenekkel. Istennek hála, sok őszinte 
kérdés tanúskodik arról, hogy a hittanulók érdeklődése elmélyült 
és ki-ki az élet valódi kérdéseire keresi a választ Jézusnál és az 
Egyháznál. Számítunk a hívek imádságára, hogy segítenek 
bennünket és a ránk bízottakat a hit elmélyülésének és fejlő-
désének útján, hogy ki-ki jó választ adhasson egykor az Úr 
színe előtt.   

      (P. Kercza Csaba Asztrik OFM) 
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Hirdetések 
 
November 9-től lehet szentmisét íratni a 2023-as évre a plébániai irodán.  
 
November 11-én, du 6 órakor a „Ferences esték” előadássorozatban vendégünk Szikora Róbert, énekes, zeneszerző. Az 
előadás címe: „Missziós tanítvány”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szent Márton Ünnepe 
November 11. 17.00 – Szent Márton-vesperás a Székesegyházban, majd lampionos megemlékezés és koszorúzás a Szent 
Márton szobornál.  
November 12. 10.00 – Püspöki szentmise Szent Márton tiszteletére a Székesegyházban. Szentbeszédet mond Halko József 
pozsonyi segédpüspök. 
 
November 19-én készülünk Szent Erzsébet, templomunk védőszentjének ünnepére. Az ünnepi szentmisét, délután 5 órakor, 
Berta Tibor tábori püspök atya celebrálja. A szentmise alatt a zenei szolgálatot a tatai Kapucinus Templom kórusa látja el 
kántorunk és a Fülemüle kórus közreműködésével A szentmisén megáldjuk Szent Erzsébet kenyerét. 18.30-tól - Krisztus Király 
Ünnep előestéjén- szentségimádást tartunk. 19 órától pedig batyus agapéra várjuk a kedves testvéreket. Előre is köszönjük az 
erre szánt felajánlásokat (sütemény, ital). 
Nagy szeretettel hívjuk és várjuk minden kedves testvérünket. Ez évi jótékonykodásunk célja: plébániánk karitász 
helyiségének kialakítása. 
Csütörtökön és pénteken (nov. 17-18) este lelki előkészületet tartunk a délután 5 órakor kezdődő szentmise keretében, melyet 
20 perces zenei áhítattal fejezünk be.  
November 19-én délután a gyermekeknek lesz 15 órától kézműves foglalkozás (mézeskalácssütés), így aznap az ovis mise el-
marad. 
 
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. 
 
 
 
 

Szolgáljuk az Urat énekszóval!  
 
A Fülemüle-kórus 10 évvel ezelőtt alakult meg. Azóta változó létszámmal, heti rendszerességgel 
látja el a szolgálatot a vasár-és ünnepnapi szentmiséken.  
Bátorítok mindenkit, aki úgy érzi, szívesen részt venne templomunk liturgikus zenei szol-
gálatában, hogy csatlakozzon hozzánk!  
Szeretettel várjuk a vasárnap délelőtti próbák előtt és idején (délelőtt 09:30-09:55 között) és 
a vasárnapi éneklések alkalmával! Az énekpróbákat a kóruson tartjuk. 
Énekeinek alapját az Éneklő Egyház liturgikus énekei alkotják, melyet a Graduale 
Hungaricum alkalomhoz illő énekeivel egészítünk ki.  
Érdeklődni a schola vezetőinél: Darics Franciskánál, Favorido Sophienál és/vagy a kántornál, 
Edinánál lehet. 
Ne feledjük, amit Szent Ágoston mondott: „Aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik.”  

         (Favorido Sophie) 

 „Lex orandi, Lex credendi – MiSSZiÓS HiTTeL”  
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„Missziós tanítvány” – Szikora Róbert, énekes, 
zeneszerző 

„Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, 
de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12,24) 

Sokan félnek ettől, pedig minden hívő ember életében eljön egy 
pillanat, amikor döntenie kell, hogy vállalja-e a gabonamag sorsát? 
Kész-e átadni Isten rendelkezésére nemcsak sok mindent, hanem 
mindent! 
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