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Felkészülés Árpád-házi Szent Erzsébet búcsúnapjára 
 
Minden évben komoly feladat elé állítja plébániánkat, hogyan 
tudnánk méltóképpen, még több odafigyeléssel készülni temp-
lomunk védőszentjének Árpád-házi Szent Erzsébetnek a bú-
csúnapjára. 
Árpád-házi Szent Erzsébet a világegyházban a legismertebb 
magyar szent, aki életében hősies fokon gyakorolta az erényeket, 

az irgalmasság testi-
lelki cselekedeteit. A 
képviselőtestületi ülé-
sen Asztrik atya vetette 
fel azt az ötletet, hogy 
az idei évben a hittanos 
gyerekek is gyakorol-
hatnák ezeket az eré-
nyeket. 
Mit jelentenek az ir-
galmasság cselekede-
tei, hogyan tudnak a 
gyerekek azonosulni 
velük? 
„A keresztény tanítás 
szerint, ezek olyan ön-
zetlen jócselekedetek, 
olyan különleges ér-
tékű tettek, amelyeket 
azért nevezünk az ir-
galmasság cselekede-
teinek, mert azokat 
nem lehet egyszerűen 
az igazságosság és a 
jog alapján elvárni. 
Olyan szeretetre van 
szükség, ami nem azt 
nézi, hogy ki mit ér-
demel meg hanem, 
hogy mire van szük-
sége, hogy Jézus sze-
retetét megérezhesse, 
megtapasztalhassa. 
Vagyis az irgalmasság 

gyakorlása során az erősebb, nagyobb hajol le a szegényhez, 
gyöngéhez, elesetthez, legyen akár testi vagy lelki szükségletben. 
Teszi mindezt tisztelettel és gyöngédséggel, bátorsággal és le-
leményességgel, éppen annyira, amennyire szükség van rá.” 
Segítségül Asztrik atya összeállított egy füzetet, amelyben az 
irgalmasság egy-egy cselekedetének bemutatása után konkrét 
feladatokat ajánl fel a hittanosok számára 9 napon át, hogy ők 
is tevékenyen kapcsolódhassanak be plébániánk ünnepének 
felkészülésébe.   
Szent Erzsébet ünnepe így lehetőséget ad a gyermekeknek, 
hogy jobban megismerjék hitünk tanítását, tevékeny, érzékeny 
szeretettel forduljanak társaik felé és talán elindíthatja őket az 
életszentségre vezető úton! 
         (Máténé Bokor Kinga) 

 
Az Assisi Szent Ferenc Kollégiumot október végén el-

hagyták lakói 
 
„Sok helyen komoly változtatá-
sokra van szükség az adott ház, 
ill. intézmény működésében, hogy 
mérsékelni lehessen a gáz- és 
áramszámlákat. 
A szombathelyi kollégium esetében 
a ferences rend vezetősége számára 
világossá vált, hogy csak az in-
tézmény működésének a felfüg-

gesztése jelent megoldást. 
Ugyanakkor az elmúlt hetekben 
az is nyilvánvaló lett, hogy tör-
vényesen csak alapítani vagy 
megszüntetni lehet felsőoktatási 
kollégiumot, időlegesen felfüg-
geszteni nem. Mivel a provincia 
vezetése, több vonatkozó kö-
rülményt is mérlegelve, tovább-
ra sem lát más megoldási lehe-
tőséget ezen a téren, a következő 
napokban ki fogja kérni a pro-
vincia szavazati joggal rendel-

kező tagjainak véleményét az Assisi Szent Ferenc Kollégium 
megszüntetéséről... Köszönet az ezen a téren megnyilvánuló 
együttműködésért, áldozatok meghozataláért!” 
 (Kivonat a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 
hivatalos lapjából) 
 
Kedves Testvérek! 
A Rendtartomány vezetősége azzal, hogy megszünteti a kollé-
giumot, nem csak az egykori rendház legutóbbi funkciójáról 
dönt, de gondolkodásra késztet minket is: mi lesz a templomot, 
a plébánia helységeit körbevevő épületrészek sorsa? 
A könyvtár első emelete már üres. A kollégium nem működik. 
Frusztráló érzések tölthetnek el minket. (Korábban a hatalmas 
kert ment át a város tulajdonába. Most az épületrészek válnak 
le. Télen nem fűtjük a színháztermet.)  
Bizonyára nem könnyű mindezekről dönteni. Az energiaválság 
még jobban felszínre hozza a folyamatosan ott szunnyadó 
kérdést: hogyan tovább? Talán a ferences jelenlétet még köz-
vetlenül nem érinti, de mindenképp továbbgondolást kíván: 
mi a plébánia tagjai megtudnánk-e tölteni élettel ezeket a 
tereket? Vannak-e elképzeléseink, terveink?  
A Szent Erszébet-napi agapé jó alkalom arra, hogy egy kicsit 
együtt gondolkodjunk. Akik megtisztelnek minket a temp-
lombúcsú ünnepén.  
 
Tisztelettel meghívom a jelenlévőket az evés-ivás mellett a 
rendi ebédlőbe egy kis beszélgetésre:  
MEG TUDNÁNK-E MI TARTALOMMAL TÖLTENI AZ 
ÜRESEN ÁLLÓ HELYISÉGEKET?  
(Működtetés, fenntartás? – anyagi és személyi feltételek?)   

    (P. Tokár János) 

  Plébániai              Hírlevél
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Rónai Károlyra emlékezünk 
 
Rónai Károly építész (1940 Devecser-2022 Szombathely) 
 
Tanulmányait Budapesten Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetem Építészmérnöki Karán végezte. 1964-ben szerzett 
diplomát. 1964-1994. VASITERV-nél dolgozott.1994- Rónai 
Építész Iroda Betéti Társaságban. Munkái a Vitalitas Galéria 
2009. évi kiállításán voltak megtekinthetőek és az interneten 

olvasható Rónai Károly által 
összeállított lista, melynek 
alapján látható munkáinak 
hosszú sora. Magyar Építész 
Kamara tagja megalapítá-
sától kezdve. Szombathelyi 
Szépítő Egyesületben is ki-
emelkedő munkát végzett. 
1999-ben Szombathely vá-
rosától Hefele Menyhért dí-
jat kapott. Város és Falu-
védők Szövetségének díját 
a Podmaniczky érmet 2014-
ben kapta meg. Mindig a 
legnagyobb szakmai alá-
zattal fordult a megoldandó 
feladatok felé. A nádasdi 
rotunda rekonstrukciója, a 

répceleki templom, a ferences kolostor és templomhoz köthető 
tervei nemcsak egy szakmájáta igényes ember művei, hanem 
egy olyan teremtő szellemű ember alkotásai, aki képes alázattal 
nyúlni a feladathoz, miközben nem torzítja el a lényeget. 
Feltétel nélküli tiszteletet érdemel...    
  (P.Hajmási Erika) 
Részlet a Önéletrajzából 
 
„Pályázaton nyertem el a szombathelyi Székesegyház liturgikus 
terének tervezését. Folyamatban levő munkám a szombathelyi 
Ferences Rendház helyreállítása. [P.  Sill Ferenc Aba atya plé-
bánossága idején a műszaki beruházások szervezője és 
felügyelője volt több más szakterület mérnökeivel együtt.] 

Egyházi épületek: Brenner 
János emlékkápolna Szent-
gotthárd- Zsidahegy, Batt-
hyány Strattmann László 
emléktemplom Körmend, 
Szent István templom, Rép-
celak. Településtervezés: 
Szombathely Rózsa Ferenc 
körút beépítési terve (1980) 
Hegyhátszentjakab Vadása-
tó melletti hétvégi telep. 
(l984) Celldömölk közép-
kori templomrom környék 
(Pórdömölk) RRT. (1989) 
Bük településképvédelmi 
vizsgálat és terv. (1991-93) 
Szombathely Középhegyi 
terület RRT. (1996-97) Bük 
településképvédelmi tanul-

mány (1998) Szombathely Középhegyi terület RRT átdolgozás 
(2001)” 

       forrás: (Vitalitas bútorgaléria) 
 
/Végső búcsút november 16-án délután 13 órakor veszünk 
tőle templomunk kriptájában lesz örök nyugalomra helyezve./ 

 
Hirdetések 

 
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 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 helyi-
ségének 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 elmarad. 

A jövő vasárnapi perselyadományokat a Karitász javára to-
vábbítjuk. Imádkozzunk a Karitász munkatársakért. 
Váltsuk meg Szent Márton köpenyét címmel szárazélelmiszert 
és pénzadományt gyűjtünk karácsonyra szegényeink javára. 
Kérjük a testvéreket, hogy adományaikat a Jézus szíve oltár 
elé kihelyezett kosarakba helyezzék el. Hálásan köszönjük. 
Folyamatosan lehet szentmisét íratni a 2023-as évre az irodán. 
A BOLDOG BRENNER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
szeretettel hívja és várja a leendő 1. osztályos gyermekek 
szüleit felvételi tájékoztatóra november 16-án, szerdán 17.00 
órakor az iskola épületébe. 
 
November 1-je és 30-a között az esti szentmiséket elhunytjainkért 
ajánljuk fel. 
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A PLÉBÁNIAI KARITASZ HELYISÉG KIALAKÍTÁSÁÉRT 
 
 

 

PROGRAM:  
 

2022. XI. 17. csütörtök: 
 

2022. XI. 18. péntek: 2022. XI. 19. szombat: 

17.oo SZENTMISE:  
Lelki előkészület Szent 
Erzsébet ünnepére.  
 
 
18.oo. zenei áhítat: 
Tüzes Marcell Sámuel 
orgonaművész  
 

17.oo SZENTMISE: 
Lelki előkészület 
Szent Erzsébet 
ünnepére. 
  
18.oo. Capella Savaria 
koncertje  
a Ferences 
templomban 
 

17.oo SZENTMISE: 
Főcelebráns:  
BERTA TIBOR  
TÁBORI PÜSPÖK 
Zenei szolgálatot teljesít 
a Tatai Kapucinus 
Templom kórusa 
 

18.45: Szentségimádás és 
felajánlás Krisztus 
Királynak 
 

19.oo. Agapé a rendi 
ebédlőben 

 


