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Szent Erzsébet ünnepe plébániánkon 
 
November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet égi születésnapja, 
plébániánk védőszentjének ünnepe és egyben búcsúnapja. Er-
zsébet, akit a világ Magyarországi Szent Erzsébetként ismer 
1207-ben született Magyarországon és 1231-ben halt meg 
Marburg városában. Mit is üzen számunkra 800 év távlatából 
Szent Erzsébet? Mire gondolhatunk, ha belépve templomunkban 

a főoltáron tündöklő 
szobrára tekintünk? 
Ezekre a kérdésekre 
kereshettük a vála-
szokat és kaphattunk 
is feleletet az ünnepi 
szentmise tanításá-
ban. A ferences kö-
zösség szerzetesei, 
Berta Tibor tábori 
püspök atya celeb-

rálta szentmise keretében ünnepeltek a Világi Rend és a jelen 
lévő nagyszámú hívő közösség részvételével.  
A szentmise kezdetén a bevonuláskor felzendült a Tatai 

Kapucinus Temp-
lom kórusának gyö-
nyörű éneke, ame-
lyet a Fülemüle Kó-
rusunk színesített. 
A szentmisén jelen 
lenni, részt venni 
az ünnepen önma-
gában nagy kegye-
lem. Azt, hogy mit 
viszek haza a taní-
tásból, nagyban 
függ a lelki állapot-

tól, attól, hogy mi érint meg igazán, mi az, ami nekem szól. A 
homíliában hallhattunk Erzsébet életének főbb eseményeiről. 
4 évesen elhagyta hazáját és családját, hogy felkészítsék a há-
zasságára. Jegyese Hermann meghal és öccse Lajos, Erzsébet 
legjobb pajtása jegyezte el. Az esküvőt 1221-ben tartották. 
Boldog házasságban élt, férjével és gyermekeivel. Életében  

 
különösen hangsúlyos az imádság, vezeklés, szegények gon-
dozása, betegápolás. Korán özvegységre jut, mert férje keresztes 
hadba indul, de útközben pestisben meghal.   
Elhagyja férje családját és belép a ferences harmadrendbe. 

Gyermekei neveltetéséről gon-
doskodik. Fiatalon, 24 évesen 
hal meg. Halála után hamarosan 
szentté avatják. Rövid élet, és 
sokan gondolhatják, hogy tra-
gikus. Ugyanakkor teljes élet, 
hiszen elnyerte az örök Hazát. 
Itt van köztünk, templomaink-
ban, környezetünkben, tanul-
mányainkban, művészetünkben, 
legendáiban. Tanít minket jobb-
nak lenni, segíteni, tűrni és hinni.  
És, hogy mit viszünk haza? Ter-
mészetesen Szent Erzsébet ke-

nyeret, a gyerekek készítette mézeskalácsot, ennek az ajándéknak 
örömét és azt, hogy tegyünk egy dolgot a saját környezetünkben 
úgy, ahogy Szent Erzsébet tenné!    

          /Dr. Gyenese Balázs/ 
 
Szent Erzsébet ünnepére készültünk 
 
Sokat foglalkoznak a történészek a ferences és domonkos 
szerzetesek találkozásával, együtt munkálkodásával. Egy 
kedves találkozásnak voltam tanúja november 17-én, csütörtökön. 
A ferencesek templomába sietett Jacek atya, domonkos szerzetes, 
a lassan Szombathelyre visszatelepülő rend „első fecskéje”. 
Szent Mártonba a debreceni rendházból érkezett, ahol plébá-
niájának híve volt Juhos Benjamin ferences testvér, diakónus, 
aki a Szent Erzsébet ünnepét megelőző két este meghívott 
szónoka volt. Kedves emberi gesztus az üdvözlésre siető 
testvér, a két rend szeretetteli érdeklődése, találkozása.  
 
Olvassuk el Benjamin testvér rövid bemutatkozását!  
 
Néhány kedves szóban írt magáról: „Egy pár szó magamról: 
Debrecenben születtem. Informa-
tikusként végeztem az egyetemen, 
majd szoftverfejlesztőként dolgoz-
tam Budapesten. Már közel 30 éves 
voltam, amikor a ferences rendbe 
jelentkeztem.  A növendékéveket 
Szegeden, Szécsényben és Buda-
pesten (Pasarét) töltöttem. Ezt kö-
vetően helyezett a tartományfőnök 
atya Zalaegerszegre 2021 augusz-
tusától. Idén június 4-én volt a dia-
kónusszentelésem, és készülök a 
jövő év elején várható papszentelésre 
is.  
Köszönöm a múlt héten Szombat-
helyen töltött napokat!   
Üdvözlettel: Benjamin testvér” 
 

ér

   Fotó: Rafael testvér
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Az Erzsébet-ünnep előtti két este szentmiséjét Tokár János 
atya mutatta be, Benjamin testvér tartotta az elmélkedést. Első  
nap rámutatott Szent Ferenc és Szent Erzsébet lelki kapcsolatára,  
közös vonására. Nemcsak az egyszerű ruha, a rászorulók, 
elesettek segítése közös bennük, hanem a lényeg, a legfontosabb 
volt szemléletükben: a szegénység útján követni Krisztust, s 
azt megvalósítani a gyakorlatban, életük minden pillanatában. 
Második nap, pénteken rávezetett bennünk, miként volt Szent 
Erzsébet a reménység embere. Arról értekezett, hogyan lett 
példaképe Szent Erzsébetnek Szent Ferenc, aki Szent Klárához 
írt végakaratában meghagyta: a Szűzanya szegénységét kell 
követni. Ez a gondolat hatotta át Szent Erzsébet életét is. Meg-
valósította a Szent Ferenc regulájában előírt mindenre kész 
szolgáló szeretetet. Ez a lelkület legyen példa mindannyiunk 
előtt! Mindkét esti szentmisét zenei áhítat követte.  
Csütörtök este Tüzes Marcell Sámuel orgonahangversenye 
fejezte be a napot, pénteken a Capella Savaria művészeinek 
koncertje tette felejthetetlenné az estet.  

(Magyarné Hegyi Marika) 
 
Ferences jótékonysági est 
 - Capella Savaria 2022. november 18.  
 
Nagy öröm volt számunkra, hogy augusztusi karneváli 
koncertünk után ismét a Ferences templom falai között zenél-
hettünk. Ez az alkalom más volt, mint az előző: a Szent 
Erzsébet napi ünnepsorozat keretében mi is részese lehettünk 
ennek a magasztos eseménynek. Hiszen milyen példát mutat a 
mai kor emberének Szent Erzsébet? Az ő missziója a segítség-
nyújtás volt: menedékhelyet alapított az árváknak, és segítette, 
támogatta a szegényeket. Kórházat alapított, ahol maga is 
részt vett a betegápolásban, az éhínségek, járványok idején a 
szegényeket élelmezte. A Capella Savaria ezen a hangversenyen 
szintén élelemmel gondoskodott a közönségről – lelki táplálék 
formájában. Hiszen mindent, amink van, Istentől kapjuk aján-
dékba. Azért kapjuk, hogy továbbadjuk.  
Nem a fölöslegből adunk, hanem odaadjuk mindenünket, mert 
így válunk hasonlóvá Jézushoz. Mi a zenélés tehetségét kaptuk 
a Jóistentől. Ez a missziónk, hogy minél több emberhez 
közelebb vigyük a barokk és a klasszikus zeneműveket, melyek 
által a hallgatóság feltöltődésben, elmélyülésben részesül.  
A koncerten elhangzó Georg Philipp Telemann művek tökéletesen 
szolgálták ezt a célt. Telemann két brácsára írt versenyműve a 
gondtalanságot, a felhőtlen boldogságot szimbolizálja. A zenét 

játszva mi is elfeledtük mindennapi gondjaink. A fuvola-
hegedű kettősverseny egyben virtuóz, másrészt csodálatosan 
lírai, megható pillanatokkal teli mű. Ezen a koncerten mi és 
kedves közönségünk lehetőséget kapott a zenék által egy lelki 
feltöltődésre, melyre a mai világban oly nagyon szükségünk 
van. A hangverseny végén megható volt, hogy zenekarunk 
hölgy tagjai egy-egy szál rózsát kaptak, mellyel emlékeztünk 
a Szent Erzsébet legendára: „a köntösbe rejtett kenyér rózsává  

 
változik” Gondolataimat Teréz anya idézetével zárom: „Nagy 
dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel!” 
Fogadjuk meg szavait, és az adventi időszak alatt próbáljunk 
meg eszerint cselekedni. Talán így még közelebb kerülünk 
egymáshoz, és tiszta szívvel várhatjuk a legnagyobb kincsünket, 
a Megváltót! December 10-én 18 órakor találkozzunk ismét itt 
a templomban! Adventi hangversenyünk alkalmával J.S.Bach 
és Händel műveivel ismét egy lelki ajándékot szeretnénk 
Önöknek átadni!    
            (Csikós-Kovács Éva Capella Savaria) 

 
 

 

Mézeskalács  
készítés  

a gyerekekkel  
 
 
 
 

Szent Erzsébet (1207–1231) 
 
Nemcsak királyi vér – II. András leánya – királyi lélek is 
egyben. Már pöttöm-korában kenyeret cipel lopva a sárospataki 
szegényeknek. Atyja – tetten érve a lánykát – kenyér helyett 
rózsákat lel a kosarában. Thüringiában – ahol gyermek-meny-
asszonyént nevelik – kedvelt jövendőbelije, Lajos gróf mellett 
– egy udvari misén Krisztus hangját hallja: „Kit szeretsz 
jobban, e Lajost, vagy engemet?” A kislány zokogva cseréli 
fel kis aranykoronáját Krisztus töviskoszorújával. Rövid, 
boldog házaséletének férje hirtelen halála vet véget. Ettől 
fogva sokat szenved anyósa kegyetlenkedéseitől. A palotából 
3 gyermekével egy pajtába menekül. Te Deummal ad hálát 
azért, hogy szenvedhet. „Ha velem akarsz lenni, én veled 
fogok lenni mindörökké” – veszi Krisztus biztatását imádság 
közben. Az isteni vigasz mellett a Szent Ferenc-küldötte da-
rócköpeny volt legfőbb vigasztalása. Ebbe burkolózva, maga 
is a vigasztalás angyala lett 24 éves korában bekövetkezett ha-
láláig. Fohász: Szent Erzsébet, segíts, hogy Krisztus töviskoronáját 
többre becsüljem a földi dicsőségnél, elesett testvéreimben 
pedig felismerjem az ő fájdalmas arcát.  

          (Szedő Dénes OFM) 
 

Hirdetések 
 
-  Vasárnap a 10.00 órai szentmise keretében P. Berhidai Piusz 
tartományfőnök megáldja a ferences szentek és boldogok em-
léknapján a szentfolyosón elhelyezett 8 boldogság képeit, 
amelyek ferences testvéreink alakjában láttatják meg a bol-
dogságokat. 
-  Az adventi időben, hétfőtől szombatig reggel fél 7-kor Rorá-
te-szentmisét tartunk a Szűzanya tiszteletére. A reggeli zsolozsmát 
a szentmise után imádkozzuk. 
- Jövő vasárnap a 10.00 órás szentmise végén érkezik plébániánk 
gyermekeihez Szent Miklós püspök.  
-  A múlt vasárnap 106.000 Ft-ot gyűjtöttünk a Karitász javára, 
köszönjük a hívek nagylelkű adományait. 
-  A Ferences Esték következő előadása „Találkozás” címmel 
december 9-én, 18 órakor lesz. Bősze Ádám zenetörténész, 
műsorvezető gondolatait hallgathatjuk meg.  
-  Templomunk északi falának felújítása új szakaszához 
érkeztünk: elkészült a villanyszerelés, felállványoztak a festők. 
A napi takarításhoz este 18.00-tól örömmel vesszük a kedves 
testvérek segítségét! 

   Fotó: Rafael testvér
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