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„Találkozás” 
 
December 9-én a Ferences Esték előadássorozat keretében 
János atya egy csinos, élénk tekintetű, őszülő halántékú, ra-
koncátlan tincsével fiatalosnak tűnő férfit vezetett az előadói 
asztalhoz. Aki nem ismerte volna, megszólalása után hangjáról 
azonnal ráismert a Bartók Rádió műsorvezetőjére, a szerkesztőre, 
a zenetörténészre, Bősze Ádámra. 
Az előadás a „Találkozás” címet kapta. Adventben találkozásunk 
a Ferenc atya vezette közös énekkel vette kezdetét.  
Azzal a különös találkozással kezdte bemutatkozását a művész 
úr, hogy számára ez a ma esti találkozás különös jelentőségű. 
Felértékelődik a személyes találkozás. A közönség minden 

rezdülését látja, re-
akcióit azonnal ér-
zékeli. A rádió stú-
diójában csak a 
mikrofon meg egy 
zenei szerkesztő 
van vele szemben, 
hangja mégis min-
den hallgatóval ta-
lálkozik az éterben. 
Ha színpadon áll 
egy művész, a fej-
gép fénye elvakítja, 
a közönségből nem 

lát senkit, tehát számára nem igazi a találkozás. Az ilyen kiü-
resítheti az embert. A személyes találkozások hiányát kompenzálja 
az „elengedés” pszichológiájával. Mindenről le tud mondani, 
nem ragaszkodik tárgyakhoz, semmihez sem. Ma már nem 
akar megfelelni mindenkinek, elengedi a dicséretet, a váll-
veregetést. Saját értékeinek akar megfelelni: „legyek magam, 
őszinte”. Így tudja feldolgozni a hallgatók beküldött, betelefonált, 
beírt negatív értékelését is. Ezzel az elengedéssel a dicséret 
sem teszi felfuvalkodottá, a művészet alázatos szolgálója tud 
maradni. 
Nagy találkozás volt számára a Ferences Gimnáziumban a Jó-
istennel való találkozás. Nagypolgári családban nevelkedett, 
mégis, a családot a ferenceseknél találta meg. Ott kapott a 
nyegle kamasz férfimintát. Az iskolában újabb találkozás a ze-
nével egy osztálytársán keresztül történt. A gyóntatószékben 
Barsi Balázs atyánál egy pillanat változást hozott viselkedésében, 
életében. Nagy intenzitással helyezte bele magát a szerzetesi 
közösségbe. De nem tudott dönteni két szélsőséges vágya 
között: színész legyen, vagy szerzetes. Osztályfőnökét kérdezte. 
Bölcs tanára „majd kialakul” választ adta. Hiába nyert szava-
lóversenyeket, szép kiejtés versenyeket, a színművészeti fel-
vételijén elutasították. Eldőlt. Novicius lett, s még hét évig a  
szerzetes közösségben élt. Később a jelenlévők egyikének 
kérdésére válaszolva elmondta, miért döntött a szerzet elhagyása 
mellett. Ez a családi légkör hét évig tartott. Úgy interpretálta a 
váltást: „Nem azért voltam ott, mint a többiek. Ez a lelki 
muníció kevés az élet végéig való elköteleződéshez.” 
Ma hitemet aktívabban kellene élnem – mondta. Ehhez újabb 
találkozás kellene. Most vallási elkényelmesedés jellemző vi-
lágunkra.                                     (folytatás a második oldalon) 

 
Adventi hangverseny – Capella Savaria  

2022. december 10. 
 
Novemberi hangversenyünk után ismét örömmel töltött el 
minket a szeretetteljes fogadtatás. Jó érzés volt, hogy a kinti 
zord hideg ellenére is megtelt a templom. Harcoltunk a hideg 
ellen benn is, de lelkünket már melegítette a sok érdeklődő te-
kintet, akik nyitottak voltak a felcsendülő barokk zeneművek 
varázslatára. A koncerten elsőként Händel Messiás című ora-
tóriumából hangzott el 3 tétel. A mű megalapozta azt a 
hangvételt, mely a zenekar célja volt ezen az alkalmon: 
közelebb vinni lelkünket az eljövendőhöz. Ezután következett 
egy lassú tétel J.S. Bach két hegedűre írt d-moll versenyművéből. 
A két szólóhangszer egymást felváltva majd kiegészítve 
teremtette meg azt a hangulatot, mely olyan volt, mint egy 
imádság. Fájdalmaink, panaszaink ebben a műben elértek a 
Teremtőhöz, aki minden nehéz helyzetben meghallgat minket, 
mellettünk áll és segít bennünk. Bach dallamai után minden 
idők legszebb karácsonyi zenéje Corelli: Karácsonyi concerto 
grossoja hangzott el.  

Az utolsó tétel 
hangulatában 
már utalt a já-
szolban pihenő 
kis Jézusra. Az 
adventi hang-
versenyen fel-
csendülő nagy-
szabású mű 
Händel: Silete 
venti című mo-
tettája volt, 

mely a Jézus iránti szeretetről vall. Az elhangzott művek fel-
töltötték szívünket a közelgő ünnepre. Fogadjuk meg Böjte 
Csaba atya tanácsát: „Karácsonykor merjünk mi magunk aján-
dékká válni!” Mi ezen a koncerten már igyekeztünk elindulni 
a jóság és a szeretet útján! Tartsanak velünk Önök is! Áldott, 
békés Karácsonyt kívánok a Capella Savaria zenekar nevében:  

         (Csikós-Kovács Éva) 
 

   Fotók: Rafael testvér
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(folytatás az első oldalról) 
 
Istenem előttem változatlan intenzitással jelen van.  
A közönségünktől kapott is bíztatást, hogy – bár ahogy 
említette, állami intézményben úgy lehet hitről szó, mintha to-
jásokon lépkednénk – a zeneművek, művészi alkotások létre-

jöttében, tematikájában kikerülhetetlen az istenhit, ezért továbbra 
is bátran, őszintén tárja fel műsoraiban a vallásos értékeket.  
Családjával, vagy a betelefonálásokkal kapcsolatban humorát 
is megcsillantotta.  
János atya köszönetünket tolmácsolva elmondta, szerető emberi 
kapcsolat maradt köztük a régi találkozás ellenére is. Mélyen 
érző, gondolkodó embert hívott meg előadónak. Zárásként a 
Rorate caelit intonálta Ferenc atya, ezzel búcsúztunk a művész 
úrtól. 
Hazafelé menet beszélgetve R. Balázs megjegyezte –s ez jó 
összegzése az estének – mint jó tanár, Bősze Ádám kultúrmissziót 
tölt be a Bartók Rádióban, miközben világunk a kultúra siva-
taga. 

    (Magyar Sándorné Hegyi Mária) 
 
Boldog Brenner János ünnepe Szombathelyen 

 
2022. december 10-én 
emlékezett meg egy-
házmegyénk Boldog 
Brenner János vérta-
núságáról. A hagyo-
mányoknak megfele-

lően Szombathelyen, 
a Székesegyházban 
vette kezdetét az ün-
nep.   
Szentbeszédében dr. 
Márfi Gyula nyugal-

mazott  veszprémi 
érsek felidézte Bol-
dog Brenner János 
életútját, kiemelve 
azt a sok viszontag-
ságot, amelyeken 
keresztül eljutott a 
papszentelésig. Ki-

emelte: mindez nem szegte kedvét, hanem inkább elmélyítette 
hivatástudatát.  

 
Tudta, hogy életveszélyben van, de ez nem szegte kedvét: bol-
dogan vállalta a halált Krisztusért. Márfi Gyula ezt követően  
Brenner János erényeiről, János atya  meggyilkolásáról beszélt, 
hozzátéve: ma is sok keresztényt üldöznek és halnak meg 
hitükért szerte a világban.  A szentbeszéd után került sor Ha-
rangozó Vilmos, nyugalmazott kőszegi plébános, esztergomi 
ferences öregdiák kanonoki beiktatására. Székely János me-
gyéspüspök az egyházmegye papságának képviselőivel együtt 
imádkozott Brenner János koporsójánál egyházmegyénkért, a 
hívekért és a papokért.  A szentmisét követően az egykori Papi 
Szeminárium, a mai Brenner Kollégium udvarán a kollégium 
fiataljai adtak műsort Brenner János atya emlékére.   

         (Forrás: martinus.hu) 
 
Ferences Világi Rend – választás 
 
A Ferences Világi Rend regulája előírja, hogy a tisztségviselőket 
3 évente kell megválasztani. A választás helye és ideje előre 
meghatározott. A program közös szentmisével, majd imával 
indult. A választást dr. Huszár Lívia régió-titkár vezette, és 
részt vett a szombathelyi közösség lelki asszisztense, Hidász 
Ferenc atya is. Az eddigi tisztségviselők beszámolója és elfo-
gadása után került sor az új tisztségviselők választására külön-
külön, titkos szavazással. A választás eredményét a régiós-
titkár hirdette ki. A szombathelyi Szent Bonaventura Ferences 
Világi Rend tisztségviselői a következők:  
miniszter: Takácsné Kiss Irma 
miniszter-helyettes: László Sándorné 
titkár: Matolcsi Lászlóné 
képzési felelős: dr. Karácsony Mária 
gazdasági felelős: Geosits Györgyné 
küldött: Pető Mihály 
A programot és az évet vidám hangulatú agapéval zártuk.  
A Jóisten adjon mindnyájunknak erőt, egészséget, hogy fel-
adatainkat Szent Ferenc útmutatása szerint, a Szentlélek veze-
tésével végezhessük.  

   (Takácsné Irma) 
 

Hirdetések 
 
A karácsonyi gyóntatás rendje megtalálható honlapunkon 
(www.szombathelyiferencesek.hu) és a faliújságon! 
 
December 24-én, du. 4-kor kezdődik templomunkban a Kis 
Jézus várása gyermekek számára, a templomot fél 4-kor nyitjuk 
ki. Az éjféli szentmise előtt negyed 12-től imádkozzuk a zso-
lozsmát. 
 
December 25-én, vasárnap és 26-án hétfőn - karácsony napján 
és másnapján a szentmiséket vasárnapi rend szerint mutatjuk 
be. December 30-án, Szent Család ünnepén a 9 órai szentmise 
keretében megáldjuk a családokat. 
 
December 27- 31 között csak a 9.00 órai szentmiséket tartjuk 
meg. 
 
A Plébániai Iroda december 22-től január 3-ig zárva van.  
December 31-én, Szilveszter napján du. 5 órakor lesz a há-
laadó szentmise. Éjjel 11 órától éjfélig szentségimádás lesz a 
templomban, majd köszöntjük az újesztendőt. 
 
Január 1-je, Mária Istenanyaságának ünnepe. Vasárnapi 
miserend lesz érvényben. 
 
Január 2-án egész napos Szentségimádás lesz templomunkban.  

2022. december 18. P L É B Á N I A I  H Í R E K  

   Fotók: Rafael testvér


