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Advent első vasárnapja plébániánkon 
 
Advent első vasárnapján  meggyújtottuk az első gyertyát az 
adventi koszorún, és kezdetét vette Piusz atya által celebrált 
ünnepi szentmise. Advent a készület ideje, várjuk az Úr 
eljövetelét, erre készülünk, ha tehetjük a hajnali szentmiséken 
rorátét járva.  A cél az, hogy az Üdvözítővel való találkozás át-

alakítson minket, és 
így vihessük az em-
berek közé az istenit, 
hogy sugározzuk a jó-
ságát és alakítsuk kör-
nyezetünket. Piusz 
atya kedvenc szentje 
Szent Paszkál, aki nem 
járt iskolába, de mégis 
tőle kértek tanácsot, 
leveleiből merítettek 
bölcsességet. Igen, egy 
szent részese Isten böl-
csességének! Készülve 
a ferences szentek és 
boldogok ünnepére Pi-

usz atya megáldotta a folyosón a 8 új képet, ami a nyolc bol-
dogságot idézi, és mutatja be a ferences szenteken keresztül az 
üdvösségre vezető utakat. A képek Terebesi Gyula ungvári 
származású festőművész remekei. Nagy ajándék plébániánk 
számára a jó Istentől a nyolc festmény, természetesen ferences 
testvérek hathatós közreműködésével. A képeket a folyosón, a 
keresztúttal szemben helyezték el és Szent Paszkál, Sienai 
Szent Bernardin, Szólánói  Szent  Ferenc, Boldog Duns Scotus, 
Pietrelcianai Szent Pio, Alkantarai Szent Péter, Szent Bonaventura 
és a magyar ferences mártírok győztes serege látható rajtuk. 
Ha tehetjük, időzzünk el a képek előtt és gondoljunk arra, 

hogy mire szakítunk időt a mindennapjainkban. Mi az, ami 
mozgat bennünket? Vajon hol van az életünkben az a terület, 
ami leginkább mások üdvösségét szolgálja? Elsősorban gon-
doljunk családunkra, házastársunkra, gyerekeinkre, szüleinkre. 
Szentnek lenni azt jelenti, hogy eljutok a szeretet iskolájának 
magas fokára! Ez nehéz, de ha tudom sugározni a jó Isten sze-
retetét, akkor minden lehetséges!   

         (Dr. Gyenese Balázs) 
 
 

 
Ünnepi hálaadó szentmise 
 
2022. november 25-én, pénteken 17 órakor, Alexandriai Szent 
Katalin ünnepén Cséry Gergő pacsai plébános, érseki megbízott 
hálaadó szentmisét mutatott be templomunkban a szombathelyi 
régi rítusú szentmisék 5 éves évfordulóján.  A missa sollemnis 
celebrálásában két gödöllői premontrei szerzetes végzett szol-
gálatot. A szentmisére megtelt a templom, ahova távolabb vi-
dékekről is érkeztek hívek. Az ünnepet megtisztelte látogatásával 
Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök is, aki prédi-
kációjában a hitvalló keresztény élet fontosságát, a katolikus 
tanításhoz való hűséget és a liturgia Istenre irányuló szerepét 
hangsúlyozta kihívásokkal teli napjainkban, Alexandriai Szent 
Katalin szűz és vértanú életpéldáját állítva elénk, felhívva a fi-
gyelmet az ókeresztény kor megpróbáltatásaira.  
A szentmisén a szalézi templom ministránsai végezték az ol-
társzolgálatot. Az egyházzenei szolgálatot a budapesti Robert 
Fayrfax Énekegyüttes tagjai látták el, akik a reneszánsz 
polifónia kincsestárából is szólaltattak meg tételeket, többek 
között Palestrinától is.  

A szentmise után Te Deumot 
énekeltünk az ünnepélyesen ki-
helyezett Eucharisztia előtt, hálát 
adva Istennek az elmúlt 5 év 
sok-sok ajándékáért.  
2017 decembere óta a pénteki 
volt a 44. szentmise, amelyet a 
XXIII. János pápa által, 1962-
ben kiadott római misekönyv 
szerint mutattak be Szombat-
helyen, a püspöki székvárosban.  
 
A szombathelyi hagyományos római rítusú szentmisék Brenner 
János emléke előtt tisztelegve 2017-ben kezdődtek a szombathelyi 
szalézi templom Segítő Szűz Mária oltáránál. Brenner János 
sírja akkor még a szalézi templom kriptájában volt, ahonnan 
2018. május 1-jén, a boldoggá avatásakor emelték a székesegyház 
Szent Quirinus oltárára ereklyéit. 2020. december 9-től a régi 
rítusú szentmiséket a szombathelyi ferences templomban ce-
lebrálják havi rendszerességgel.  

   (Rétfalvi Balázs) 

   Fotók: Rafael testvér 
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Az Én Házam  
 
A leborulás, az imádás, a dicsőítés helye!  
Az elmúlt hetekben elbontottuk az északi fal oltárait. Ennyi 
kosszal, szeméttel még életemben nem találkoztam egyetlen 
templomban sem. Hiába takarítjuk végig ünnepek előtt a 
falakat, szobrokat, képeket, azt a millió kis felületet lehetetlen 
is mind-mind elérni, és a szent helyhez méltó módon 
letakarítani. Muszáj egyszerűsíteni a visszaállításkor! 
A Szent Flórián-oltár elbontásakor a következő műanyag 

tasakba rejtett „időkapszulát” találtuk. 
„Jelen Szent Flórián oltár jelenlegi formáját 1987. július 
hónapban alakították át. Előtte az oltár téglafalú volt, rajta a 
mostani dobogót helyettesítő oltár-fedőkővel. Az ereklyét az 
oltárkőlap alatt találtuk. Most a faoltárba visszahelyezzük. 
Szombathely, 1987. július 15-én, Tibola Imre plébános, Miszori 
Zoltán káplán” és az írógéppel készült szöveg mellett egy 
fémdobozkában viaszpecsétes, szalaggal átkötött (bizonyára) 
ereklye és még egy nagyon régi „S. NICOLAUS” szentkép.  
Sajnálattal állapítottuk meg, hogy az egykori, míves középkori 
(16x60x203 cm) menzalapot lépcsőként helyezték el. Az 
oltárok mögött a várakozással ellentétben Heitler András fal-
restaurátor semmilyen falfestményt nem talált, ezért elkez-

dődhetett 1 hónap-
nyi száradás után a 
falfelületek levaka-
rása (a korábbi eny-
ves és műanyag fes-
tékrétegek eltávolí-
tása), majd a több-
szöri javító glettelést 
követően várhatóan 
a 2023-as év elején 
a többszöri „törtfe-
hér” mésszel való 
kifestés. Ezzel pár-
huzamosan kerül 
sor a többszöri mér-
nöki – vállalkozói 
konzultációk vég-
eredményeként a fa-
lak külső és belső 
injektálására. A be-
juttatott műanyag a 
falban szétterülve 
képes az alulról ér-
kező földnedves-

séget visszatartani. És ugyancsak december végén, január 
elején kap macskakő-burkolatot az északi oldal, ami megaka-
dályozza, hogy a csapadékvíz a templomoldalát áztassa. A 
városi szakhatósággal is együttműködve el kell érnünk, hogy 
a Szent Erzsébet-tér (nyugati oldal) burkolatát felbontsák, a 
süllyedés okát kiderítsék, ami valószínűleg a mi templomunk 
nedvesedését is okozza. A beruházásra közel 15 millió forint 
állami támogatást kaptunk. Ez előreláthatóan elég lesz az 
északi és a nyugati oldal külső és belső vízszigetelésére, me-
szelésére.  Kérem a kedves testvéreket, hogy az adódó rendet-
lenséget, piszkot türelemmel viseljék el ezekben a napokban, 
és aki teheti, tevőlegesen is vegyen részt a takarításban.  
Szégyen ránk nézve, hogy ennyi időn át tűrtük, hogy templomunk 
Szombathely legelhanyagoltabb temploma legyen! Szeretnénk, 
ha lassan is, de kívül-belül vonzó lenne: elsősorban a Jóisten 
dicsőségére és a mi örömünkre.   

                  (P. Tokár János) 

 
Adventi koszorúkészítés a plébánián 
 
Évek óta hagyomány a Ferences Templomban, hogy a hittanos 
gyerekek szüleikkel együtt készítik el adventi koszorúikat. Az 
idei évben november 25-én, pénteken délután gyűltünk össze 
a színházteremben, gyerekek és szülők egyaránt. A gyermekek 
lelkesen és ügyesen sajátították el, hogy milyen alapanyagokból 
és milyen technikával lehet koszorút készíteni. A koszorú 
egyes elemeinek jelentésére és a színek fontosságára is igye-

keztünk felhívni 
a figyelmet a ké-
szülődés közben. 
Megtanulták, 
hogy milyen szí-
nű gyertyákkal 
díszítjük a koszo-
rút, a hagyomá-
nyos liturgia elő-
írásának meg-
felelően.  

Öröm volt látni 
a sok szorgos, 
apró kezet és a 
boldog gyermek-
arcokat, miköz-
ben készültek a 
szebbnél szebb 
adventi koszorúk. 
A koszorúkötés 
közben megláto-
gatott bennünket 
dr. Székely János megyéspüspök atya, aki megáldotta a koszorút 
készítő családokat. Püspök atya arra kérte a gyerekeket, hogy 
otthon hívják össze a családot a koszorú köré és kezdeményezzék 
a közös imát.  
Így lesz még szebb és kegyelemmel teljes a várakozásunk!  

       (Máténé Bokor Kinga) 
 

Hirdetések 
 
Mai vasárnap a 10.00 órás szentmise végén Szent Miklós püs-
pökre emlékezünk.  
December 8-án, csütörtökön az esti 17.00 órai szentmisét kö-
vetően a Szeplőtelen Fogantatás ünnepéhez kapcsolódva, a 
veszélyeztetett magzati életekért lelki adoptálás szertartását 
végezzük. Aki ezt vállalja, az fogadalmat tesz, hogy 9 hónapon 
keresztül imádkozik egy magzatért. 
 A Ferences Esték következő előadása „Találkozás” címmel 
december 9-én 18 órakor lesz. Bősze Ádám zenetörténész, 
műsorvezető gondolatait hallgathatjuk meg. 
December 10-én szombaton 10 órakor Boldog Brenner János 
vértanú tiszteletére ünnepi szentmisét tartanak a Székesegyházban. 
A szentmise homiliáját Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi 
érsek mondja. 
A Capella Savaria kamarazenekar adventi koncertet ad temp-
lomunkban december 10-én 18 órától. Részletek a plakáton 
olvashatók. 
 A plébániánk területén december 12-től szeretnénk meglátogatni 
és szentségekben részesíteni az otthonukban lévő betegeket. 
Kérjük, hogy a beteglátogatásra a plébániai irodában iratkozzanak 
fel!  
 

2022. december 4. P L É B Á N I A I  H Í R E K  

   Fotó: Rafael testvér

   Fotó: Rafael testvér


