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Emlékezzünk XVI. Benedek Pápára,  
az elhunyt Szentatyára tanításának fényében:  

 
Miközben örömmel készülünk család-
jainkban és egyházi közösségeinkben 
az Üdvözítő születésének megünneplé-
sére, és miközben egy bizonyos modern 
és fogyasztói kultúra arra törekszik, hogy 
eltüntesse Karácsony megünnepléséből 
a keresztény jelképeket, mindnyájan kö-
telezzük el magunkat arra, hogy érvényre 
juttassuk a karácsonyi hagyományok ér-
tékét, amelyek részét képezik hitünk és 
kultúránk örökségének, hogy azokat át-
adhassuk az új nemzedékeknek. A vá-

rosok utcáit és tereit megvilágító csillogó fények emlékeztessenek 
bennünket arra, hogy van egy másik, a szem számára láthatatlan 
fény, de amely szívünket ragyogja be.  
 
Miközben csodáljuk a fényt, gyer-
tyát gyújtunk a templomokban, 
vagy felkapcsoljuk a betlehemi 
jászol és a karácsonyfa fényeit 
otthonainkban, nyíljon meg szí-
vünk a valódi lelki fény számára, 
amely minden jóakaratú emberhez 
eljut. A velünk való Isten, aki 
Szűz Máriától Betlehemben szü-
letett meg, legyen életünk vezér-
csillaga. 
 
- A világ kényelmet ígér, de téged 
nem kényelemre teremtettek. Té-
ged nagyságra teremtettek. 
- A kereszt arra emlékeztet ben-
nünket, hogy nincs igaz szeretet 
szenvedés nélkül, nincs életajándék 
fájdalom nélkül. 
- Ha Isten akaratát követed, tud-
hatod, hogy minden veled történő 
szörnyűség ellenére a végső me-
nedéket sohasem veszíted el. Tud-
hatod, hogy a világ alapja a szeretet, és ha egyetlen ember sem 
tud vagy akar segíteni rajtad, akkor is folytathatod utadat, bi-
zodalmat Abba helyezvén, aki szeret téged. 
- Az irgalom Isten felé visz minket, az igazságosság pedig az 
Ő láttára félelmet kelt bennünk. 
-  Élj úgy, hogy minden ember, akárhonnan jön is, befogadó és 
szerető szívre találjon benned. 
- Az egyház nem politikai hatalom és nem párt, hanem erkölcsi 
erő. 
- Drága barátaim, ne legyen köztetek bénító ellenségeskedés. 
Ne féljetek sem a világtól, sem a jövőtől, sem a saját gyenge-
ségetektől. Az Úr megengedte, hogy a történelem e pillanatában 
éljetek, hogy hitetek által neve visszhangozzék az egész vilá-
gon. 

- Ha megengedjük, hogy Krisztus szeretete megváltoztassa a 
szívünket, akkor az egész világot meg tudjuk változtatni. A 
hiteles boldogságnak ez a titka. 
- Ne féljetek Krisztustól! Nem vesz el tőletek semmit, és 
mindent megad nektek. Ha átadjuk magunkat neki, százszorosát 
kapjuk viszonzásul. Igen, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt 
és rátaláltok az igaz életre.” 
 
 A boldogságnak, amelyet kerestek, a boldogságnak, amelyet  
jogotok van élvezni, neve és arca van: ő a Názáreti Jézus, az 
Eucharisztiába rejtezetten. 
- Lehet, hogy elesünk, de a végén Isten kezeibe esünk, és Isten 
kezei jó kezek. 
- Az igazságot nem a többségi szavazás határozza meg. 
- Az igaz barátok kihívást jelentenek számunkra és segítenek 
abban, hogy utunkon hűségesek maradjunk.  
 
Erdő Péter bíboros úr gondolatai XVI. Benedek pápáról  

 
Mély fájdalommal fogadtam 
Benedek pápa halálhírét. Te-
ológusként, bíborosként, hi-
vatalban lévő, majd visszavo-
nult pápaként meghatározó 
személyisége volt Egyházunk 
életének. Világosságot és derűt 
sugárzott még gyengesége és 
betegsége éveiben is. Sze-
mélyében korunk legnagyobb 
katolikus teológusa távozott 
közülünk. 
Érezte, értette az idők jeleit. 
Szívében hordozta a II. Vati-
káni Zsinatot, amelynek – 
szakértőként – még résztvevője 
volt. Látta az Egyházunkat, 
Európát és az emberiséget fe-
nyegető veszélyeket, de tisz-
tában volt a megnyíló távla-
tokkal és reménységünk okával 
is. Tudta, hogy a hit területén 
is létezik igazság, és hogy azt 

szeretetben kell képviselni. Ugyanakkor utolsó nagy encikli-
kájában (Caritas in veritate) hitet tett amellett, hogy a társadalmi 
téren megnyilvánuló szeretet is az igazságban gyökerezik, 
ebből nyeri hitelességét: a társadalomban hirdette meg Krisztus 
szeretetének igazságát. 
Igazi európai volt. Tudta türelmesen meghallgatni mások vé-
leményét. Figyelembe is vette az így felmerült szempontokat 
döntései során. A párbeszéd embere volt. A merev formalizmus 
éppúgy távolt állt tőle, mint a kislelkű önfeladás. Jürgen Ha-
bermas-szal folytatott dialógusa világnézetünk és kultúránk 
alapvető kérdéseivel néz szembe. Jó ismerte és értette magyar 
népünk gondjait és örömeit, szeretettel és érdeklődéssel kísérte 
a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményeit 
is. 
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Továbbra is érvényesek Ferenc pápa róla mondott szavai: 
mindnyájan érezzük spirituális jelenlétét, tudjuk, hogy imáival 
elkíséri az egész Egyházat (…) teológiai munkássága továbbra 
is gyümölcsöző és hatékony”. 
 
Jelmondata ez volt: Cooperatores Veritatis – Az Igazság mun-
katársai. Nem csupán vágyak és vélemények hullámzásának 
fogta fel a teológiát, de a többi tudományokat sem, hanem az  
igazság őszinte, módszeres és szenvedélyes keresésének. A 
katolikus hitet pedig a változó korok emberéhez változó 
nyelven szóló, de azonosságát és folyamatosságát megőrző, 
igaz tanításként élte meg és adta elő. Ennek az igazságnak az  
alapja és teljessége maga Krisztus, aki valódi történelmi 
személy, akinek a tanítását, életét, halálát és feltámadását 
történeti forrásokból és az Egyház hagyományából valóban 
megismerhetjük. Ezért írta Benedek pápa – teológiai munkás-
ságának betetőzéseként – A Názáreti Jézus című könyvét, 
mely bölcs üzenet és megerősítés számunkra. 
Első ünnepélyes pápai szentmiséjének homíliájában Jézusról 
beszélt, aki jó pásztorként megkeresi és vállára veszi az eltévedt 
bárányt. Ez az eltévedt bárány – mondta –maga az emberiség! Jé-
zusnak, a jó pásztornak ebben a nagyszerű küldetésében volt 
munkatársa Benedek pápa, ebben kell részt vennie az egész 
Egyháznak is. Bízunk benne, hogy Benedek pápa már a 
Mennyei Atya házából kíséri imájával ennek a nagy műnek a 
teljesítését. 

          (Erdő Péter) 
 
 Felújítási hullám 
 
A januári hónapban a következő felújításokra számíthatunk: 
 
A templom belső terében folytatódik a glettelés és elkezdődik 
a falak festése. A színeket az eredeti barokk állapotnak meg-
felelően „törtfehér” színűre fogják kikeverni. 

- Ezzel párhuzamosan 
a hónap vége felé el-
készül az öt új ablak 
az északi oldalon. A 
’81-ben készült abla-
koknak nincs művészi 
értékük, sötétítik a 
templomot, és hiány-
zik a hőszigetelés. Az 
új ablakok mindezek-
kel rendelkeznek, és 
az eredeti barokk ab-
lakok kiképzését kö-
vetik. 
- Várhatóan szintén 
januárban állnak neki 
a falak injektálásának 
is. Kb. 15-20 cm ma-
gasságban szétterülő 
vegyület kerül a fa-
lakba, ami megaka-
dályozza a vízpára fel-
felé szivárgását. 
Szükséges lesz a lo-
urdes-i barlang elbon-
tása is, hogy a falszi-
getelés itt is megtör-
ténjék.  
Fontos azt tudatosíta-
nunk, hogy a falakra  

 
rátolt bármilyen bútorzat dunsztolja a falat, és a páraképződésnek 
a helyévé válik.  
Teológiailag azzal is tisztában kell lennünk, hogy a Zsidó 
levél szerint egy oltár, egy főpap és egy áldozat van, maga 
Jézus Krisztus. (Tehát ilyen, hogy mellékoltár nincs!) 
A külső szigeteléssel meg kell várnunk a  napi átlag-hőmérséklet 
magasabb értékeit. 
A plébániai folyosón folytatódik az egyes helyiségek kialakítása:  

burkolás, javítások, ajtók – ab-
lakok nyitása, festés-meszelés, 
berendezés. 
A színház-épület tetején végre 
elkezdődhet a teljes tetőcsere, 
az évtizedek óta összegyűlt sze-
mét eltakarítása, a napkollektor 
eltávolítása, és az új tetőzet fel-
rakása. 
Mindehhez kérjük a testvérek 
imáit, a takarításban, a romok 
megszűntetésében a segítséget, 
az anyagi támogatást.  
Az eddigi sok-sok figyelmes-
séget, türelmet, együttérzést, 
az áldozatos munkát és a jószívű 
pénzügyi támogatást hálásan 
köszönjük az egész közösség 
nevében.   

     (P. Tokár János) 
 

Hirdetések 
 
Év-eleji házszentelésre lehet jelentkezni a sekrestyében és az 
irodában. 
 
A Plébániánkon februárban induló jegyes-oktatásra az irodában, 
ill. a plébánia honlapján keresztül jelentkezhetünk.  
 
A Boldog Brenner János Gimnázium felvételt hirdet a nyolc 
évfolyamos gimnáziumába a 2023/2024-es tanévre. A felvételi 
tájékoztatót január 12-én 17 órai kezdettel tartják. 
 

A Ferences jótékonysági estek 
sorozatában 2023. január 18-
án este fél 8-tól Hegedűs Endre 
zongoraestje lesz a Zeneaka-
démia nagytermében, az au-
tizmussal élőkért és a rend 

fenntartásában működő gyöngyösi Autista Segítő Központ 
javára. Jegyek a jegy.hu honlapon keresztül vásárolhatók. 
 
Szombathely város fogadalmi felajánlását, január 22-én, 
vasárnap délelőtt 9 órakor ünneplik püspöki szentmise keretében 
a Székesegyházban.  
 
A Fülemüle kórus mellett zenekart is szeretnénk a szentmiséken 
megszólaltatni. Ezért kérjük azokat, akik szívesen zenélnének 
templomunkban, hogy jelentkezzenek január hónapban kán-
torunknál, Németh Gyuláné Edinánál vagy hitoktatónknál, 
Kinga néninél. Az első próba január utolsó vasárnapján a 10 
órai szentmise után lesz.  
 
Az idei évre a szentmise előjegyzési naplóban még sok szabad 
hely van. Bátorítjuk a testvéreket, hogy akár élő, akár elhunyt 
szeretteikért, betegekért, bajban lévőkért ajánljanak fel szent-
miseáldozatot. Szentmiséket az irodában lehet íratni.  
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