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Betlehemes próbák 
 
Idén is nagy várakozással kezdtük meg a betlehemes játékunk 
próbáit. A szereplők, mint mindig mind lelkesek és aktívak 
voltak. Bár ebben az évben kicsit később álltunk neki a 
próbáknak, ezért is választottunk a játék egy már ismertebb 
változatát. Senkinek nem okozott gondot a szöveg, valamint a 
színpadi mozgás begyakorlása.  
A vidám hangulatú próbákkal is könnyebben tanultunk, 
szoktunk össze. Kívülről nézve egyszerűnek és itt-ott esetleg 
még lassúnak is tűnhet, ám belülről megfigyelve egészen más 
képet kapunk. Ha, mint szereplők veszünk részt, akkor nem 
csak a végeredményt látjuk, hanem a mögötte felgyülemlett 
feszültséget, izgalmat, illetve a legjobbra való törekvést is. 

Megváltozik a hozzáállásunk is, több koncentráció van benne. 
Ha pedig visszatekintünk az alkotás folyamatára, jóval több 
igazítható pillanatot veszünk észre, ami nem feltétlen baj, 
ámbár túlzásba lehet esni. Mindezen nehézségek ellenére vál-
laltuk, megoldottuk és boldogan bemutattuk azt, amit össze-
hoztunk együtt. Szép, vidám élményeim vannak a próbákról, 
köszönöm, hogy a részese lehettem.    

(Kóta Rita) 
 

„Jó hogy vagy  
nekem, van kihez 

fordulnom” 
  
December 17-én az 
esti szentmise ke-
retén belül köszön-
töttük a 79. éves dr. 
Márfi Gyula nyu-
galmazott veszp-
rémi érsek atyát. Az 

Őtőle megszokott szerénységgel, de nagy felkészültséggel és 
hatalmas tudásával tartotta most is szentbeszédjét.  Ez alkalommal 
sem hiányoztak az ide illő idézetek költőktől és zeneszerzőktől, 
amellyel most is mély érzéseket keltett a hallgatóságban. 
„Jó hogy vagy nekem, van kihez fordulnom” – fejezte be  
Gyuszi Atya a prédikációját, majd plébánosunk János atya 
kezdte köszöntőjében: „Hazajöttél!” 
A mise után nagyon szép színvonalas hangversenyt hallhattunk, 
és agapéval fejeződött be az est. 
Jó egészséget és Isten áldását kérjük Gyuszi atyára. 

        (Nagy Attila) 

 
Székely János Püspök atya felhívása: 
 
A szomszédunkban dúló elhúzódó háború arra indít, hogy 
még buzgóbban fohászkodjunk a fegyverszünet, és aztán a 
béke nagy ajándékáért. Ezért arra hívom meg a paptestvéreket 
és a híveket, hogy januártól kezdve az elsőszombati szentmisék 
alkalmával külön is imádkozzunk a békéért: akár böjtöt tartva, 
akár a szentmisék előtt rózsafüzért imádkozva, akár Szentség-
imádást szervezve, de legyünk imáinkkal a béke előmozdításának 
lelkes munkatársait. 
Mindenható Urunk! Te azért küldted el Jézust, hogy általa lép-
teinket a béke útjára vezesd. 
Tudjuk, hogy te nem úgy adod nekünk a békét, ahogy a világ 
adja. Tudjuk, hogy a benned való megnyugvás csak a te Or-
szágodban jön el maradéktalanul. Mégis a világ békéjét kérjük 
tőled. A te Igédre hagyatkozva könyörgünk így, hiszen te azt 
mondtad: Éljetek egymással egyetértésben és békében. 
Szorongattatott helyzetünkben ma különösen Ukrajna békéjét 
kérjük tőled. Az országban élő magyarsággal is közösséget 
vállalva imádkozunk a megnyugvás és a kölcsönös elfogadás 
lelkéért. 
Az ember szívének vágya az élet és a béke. Lelkünk legmélyéből 
kérjük tehát a szív, a családok, a közösségek és a népek 
békéjét. Minden bűnünk ellenére add meg nekünk a kiengesz-
telődés kegyelmét. 
Jézus, a Béke Fejedelme által, a Szentlélekben imádkozva 
kérjük ezt Tőled. Ámen. 
 
Úrjövet Szűz Máriával  
 
Idei adventi zenei áhítatsorozatunk egyik kiemelkedő alkalma 
volt advent negyedik vasárnapjának előestéjén az a koncert, 
melynek előadói Havasi Katalin énekművész és Tóth Rita 
Zsófia orgonaművész voltak. Arra vállalkoztak, hogy adventi 
énekek segítségével elvezetnek bennünket a megtestesülés 

prófétai ösvényén a születés bar-
langjáig. Szűz Mária lelkülete 
hatotta át a zenei tételeket. Johann 
Sebastian Bach korálfeldolgozása 
mellett César Franck műveiből 
is felcsendült az O, salutaris Hostia 
és a Tantum ergo egyik feldol-
gozása, de ugyanígy Liszt Ferenc 
Ave Maria c. műve és Harmath 
Artúr Most segíts meg, Mária 
kezdetű énekfohásza is a szíve-
inkig hatolt. 
Az egyházzene ősmintája az a 
kép, melyet XVI. Benedek pp fo-

galmazott meg az Új éneket az Úrnak c. munkájában, amikor 
kiemeli a szentírás képei közül a Jelenések könyvéből, amit a 
megváltottak az irgalmasság üvegtengerén állva éneklik Mózes 
és a Bárány énekét. Ennek legtanulságosabb vonatkozása nem 
az ének dallama, vagy zeneileg kifogástalan előadása, hanem 
az a lelkület, mely megelőz minden isteni és emberi megnyi-
latkozást és lélektől lélekig ható üzenetét szinte minden körül-
mények között dallamnak észlelheti. Az új ének, mely felcsendül  
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majd, elővételezhető azzal magatartással, amit X. Szent Piusz 
pápa az egyházzenéről írt dokumentumában megállapít. A 
szent zene, mely méltó a liturgikus melléknévre: szent, 
egyetemes és művészi kell, hogy legyen. 
A felvidéki származású muzsikusok kiemelkedő művészi tel-
jesítmény mellett a hívő és vallásos előadásmódról is ihletett 
tanúságot tettek. Magasba emelték hallgatóik lelkét az adventi 
zarándokút vége felé. Barokk és klasszikus művek mellett 
gregorián tételekkel és magyar ill. szlovák adventi népénekekkel 
is megajándékoztak bennünket. A koncerten Asztrik atya is 
közreműködött rövid blockflöte szólóval, a „Mária, Mária 
mennyei szép csillag” kezdetű népénekben. 
Mindez Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek szüle-
tésnapi köszöntésébe illeszkedett és nagy örömünkre maga az 
érsek atya is személyesen végig hallgatta a koncertet, megtisztelve 
ezzel a művészeket és bennünket is. A nyugalmazott érsek ez 
alkalommal pápai áldás dokumentumait is átadta a két mű-
vésznőnek, akik huszonöt éve szolgálják az egyház zenei 
életét művészi munkájukkal. 
Isten áldja meg őket és reméljük, hogy még máskor is meg-
látogatnak bennünket! 
         
Fiatalok adventi koncertje- December 18-án, Advent negyedik 
vasárnapján fiatal zenészek tartottak zenés áhitatot templo-
munkban az esti misét követően. 
Szászvárosi Kata és Nagy Elek, a Győri Széchenyi István 
Egyetem Zemeművészeti hallgatói valamint Kóta Zsigmond 
készültek az alkalomra. 
Elek zongorán kísérte jegyese, Kata énekét, Vivaldi, Bach, 
Liszt és Max Reger dalait, áriáit adták elő. Zsigmond pedig 
orgonán játszott Bach és Cesar Franck műveket. Sajnos a 
hideg és sötét idő miatt kevesen maradtak végig meghallgatni, 
ám azok elismerően és igazán megérintve dicsérték a fiatalokat.  

 (Kóta Zsigmond) 
 

Hangolódás az ünnepre a Kanizsai Dorottya Gimnázium 
(KDG) karácsonyi koncertjével 

 
Az adventi készülődésben fontos, hogy ráhangolódjunk az ün-
nepre, álljunk meg egy pillanatra. A zene meghitt ünnepi han-
gulatot varázsol, igazi kikapcsolódás lehet. 2022. december 
14-én - három év után - újra közönség előtt került megrendezésre 
iskolánk hagyományos karácsonyi koncertje.  
Nagy örömünkre óriási volt az érdeklődés, a szombathelyi 
Szent Erzsébet plébániatemplom zsúfolásig megtelt.   

A műsort a KDG diákkórusa és a volt kanizsaisokból álló 
Nosztalgia kórus adta, a hangversenyt Pezenhófer György 
igazgatóhelyettes úr konferálta. Köszönjük a kórusok tagjainak 
és mindenkinek, aki közreműködött, hogy produkciójával 
emelte az est fényét, és köszönet illeti a kórus vezetőjét, 
Kocsisné Körmendi Klára tanárnőt. Külön köszönjük a helyszínt 
biztosító Szombathelyi Szent Erzsébet plébániatemplomnak, 
hogy megint ott tarthattuk a gimnázium karácsonyi hangversenyét.  
       (Lippai Veronika 12. B) 

 

 
A szolgáló Szeretet ünnepe:  

Családok és Mindenki Karácsonya 2022  
 
A hét elején 50, plébániánk 
körzetéhez tartozó, nehéz élet-
körülmények között élő család 
vehette át a Gyebrovszki János 
Alapítvány által pályázat útján 
elnyert tartós élelmiszerből 
álló csomagot. Ugyanebben 
az időben sikerült a Váltsuk 
meg Szent Márton Köpenyét 
és az élelmiszerbankon ke-
resztül történő gyűjtési akció 
során felajánlott élelmiszerek-
ből mintegy 50 csomagot ösz-

szeállítani és kiosztani hátrányos helyzetű testvéreinknek. Így 
összesen 100 család érezhette meg a Gondviselés segítő erejét 
és ezáltal talán mélyebben átélhetik a karácsony örömét. 
Ezeket a varázslatos pillanatokat a Szombathelyi Egyházmegyei 
Karitász által megszervezett Mindenki karácsonya elnevezésű 
jótékonysági rendezvényen úgyszintén érezhettük, amelyen 
plébániánk is segítő kezet nyújtott. Ez alkalommal közel 800 
rászoruló testvérünk számára készítettek meleg ebédet és élel-
miszercsomagot.  

Hálásan köszönjük az Örökkévalónak, hogy a szeretetszolgálatban 
munkálkodók megkapják a mindenkori kegyelmet ahhoz, hogy 
áldásos tevékenységüket folytatni tudják a kedves testvérek 
adományozó készségének és imáinak ereje által. 

 
Hirdetések 

 
-December 30-án Szent Család ünnepén a 9 órai szentmise ke-
retében megáldjuk a családokat. 
-December 27- 31. között csak a 9.00 órai szentmiséket tartjuk 
meg. 
-December 31-én, Szilveszter napján du. 5 órakor a hálaadó 
szentmise, éjjel 11 órától éjfélig szentségimádás lesz a temp-
lomban. 
-Január 1-je Mária Istenanyaságának az ünnepe. Vasárnapi 
miserendet tartunk.  
-Január 2-án egész napos Szentségimádásra várjuk a test-
véreket a templomban.  
-A Plébániai Iroda január 3-ig zárva van.  
-Január 6-án Vízkereszt, Urunk megjelenésének parancsolt 
ünnepe.  
A szentmiséket hétköznapi rend szerint ünnepeljük.  
-Január 5-ig az esti szentmisék elmaradnak. 
 

MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK  
ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 
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