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Szentek - ünnepek
Április 17. Húsvét 4. vasárnapja.

Egyházmegyei iskolások
zarándoklata Passauban

Április 21. Szent Anzelm püspök és egyháztanító.
Április 23. Szent Adalbert püspök és vértanú
Április 24. Húsvét 5. vasárnapja.
Április 25. Szent Márk evangélista.
Április 28. Chanel Szent Péter vértanú.
Montforti Grignion Szent Lajos Mária áldozópap.
Április 29. Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító,
Európa társvédőszentje.
Április 30. Szent V. Pius pápa.
Május 1. Húsvét 6. vasárnapja.
Munkás Szent József.
Anyáknapja.
Május 2. Szent Atanáz püspök és egyháztanító.
Május 3. Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok.
Május 4. Boldog Ceferino vértanú.
Szent Flórián vértanú.
Május 7. Boldog Gizella.
Május 8. Urunk mennybemenetele.
Május 11. Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú.
Május 12. Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk.
Szent Pongrác vértanú.
Május 13. A Fatimai Boldogságos Szűz Mária.
Május 15. Pünkösdvasárnap.
Május 16. Pünkösdhétfő.
Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú.
Egyházmegyei Nap - Székesfehérvár, Bregyóközi Ifjúsági Szabadidő Központ.
Május 18. Szent I. János pápa és vértanú.
Május 20. Sienai Szent Bernardin áldozópap.
Május 21. Magallán Szent Kristóf áldozópap és mexikói vértanútársai.
Május 22. Szentháromság vasárnapja.
Május 23. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú.
Május 24. Szűz Mária, a keresztények segítsége.
Május 25. Pazzi Szent Mária Magdolna szűz.
Szent VII. Gergely pápa.
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító.
Május 26. Néri Szent Fülöp áldozópap.
Május 27. Canterbury Szent Ágoston püspök.
Május 29. Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja.

Szent István Városa
AZ EGYHÁZMEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉGEINEK LAPJA

Kiadja: a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal
A Szerkesztőség címe: 8001 Székesfehérvár, Pf. 178.

Az egyházmegyénk iskoláinak tanulói Spányi püspök atya
jóvoltából részt vehettek a
Krakkói Ifjúsági Találkozó
előtalálkozóján
Passauban.
Összesen 32 diák képviselte az
egyházmegyét március 18-20án. A találkozón a székesfehérvári egyházmegye küldöttei
mellett erdélyi és a passaui
egyházmegye katolikus fiataljai
tölthettek el együtt három szép
napot.
Első nap fél 4 körül érkeztünk meg szállásunkra, a „Haus
der Jugend”-be. Miután elhelyezkedtünk a szobákban, Ferenc atya megmutatta nekünk a
várost a közeli kilátóból.
Vacsoránkat a szálláson fogyasztottuk el, majd házigazdáink játékos ismerekedő foglalkozásokat tartottak a résztvevőknek. A vidám kezdés után az
estét egy stuttgarti zenekar
koncertje tette emlékezetessé.
Utózenekarként a Bischöfliches
Jugendamt ifjúsági zenekara
játszott néhány számot.
Este 10-kor átmentünk az
épület kápolnájába, melyet a
szervezők addigra mécsesekkel
világítottak ki. A hangulatos
helyiségben taizé-i énekeket
énekeltünk és imádkoztunk.
Másnap reggel, miután a
többi résztvevő fiatal is megérkezett, foglalkozásokon vettünk

részt, melynek a „hitünk” volt a
témája. A német gyerekekkel
együtt, különböző helyzetgyakorlatok segítségével dolgoztuk
fel a témát, beszélgettünk a hit
fontosságáról.
A délutánunk is mozgalmas
volt. A 300 résztvevő gyalog
lement Niederburgba, a kolostor
temploma melletti iskolába. Itt
különböző workshop-okon vettünk részt. Kalandoztunk bibliai
vidékeken, megismerkedtünk a
ministránsok feladatival, barkácsoltunk és még rengeteg más
programot szerveztek meg nekünk a helyi katolikus ifjúsági
szervezetek.
A találkozót püspöki szentmise zárta. A szentmisét Dr.
Stefan Oster püspök úr celebrálta, abban a templomban, ahol
Gizella királyné sírja is található. A misén tanulóink olvasták
fel magyarul a Szentleckét, az
Evangéliumot és a könyörgést.
A mozgalmas és fárasztó nap
után visszasétáltunk a szállásunkra. Mindannyian élményekkel gazdagon tértünk nyugovóra.
A visszaúton együtt tölthettünk még egy kellemes napot.
Köszönjük a lehetőséget, hogy
részt vehettünk ezen a tartalmas
és szép eseményen.
A Passau-i zarándokcsoport
Fotó: Réti Borbála
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Kaszap István emlékmise
Rendkívüli születésnap Székesfehérváron - Kaszap István születésének 100. évfordulóján
Kaszap István születésének 100. évfordulója rendkívüli esemény volt a Székesfehérvári Egyházmegye életében. A számos zarándokot
vonzó emlékmise keretében
bejelentésre került, hogy a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság döntése
alapján, a nemzeti sírkertbe
sorolta Kaszap István jezsuita
novícius nyughelyét.
Március 29-én, a püspöki
szentmise elején, Tóth Tamás
plébános köszöntötte a vendégeket, köztük Gedai Ist-

vánt, a Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottság elnökhelyettesét, a Fejér Megyei
Közgyűlés alelnökét, Wilmek
Tibort, dr. Cser-Palkovics
polgármestert, Mészáros Attila alpolgármestert, Dr. Orosz
Zoltán altábornagyot, a Honvéd Vezérkar főnökhelyettesét, Huszár János vezérőrnagyot, a Magyar Honvédség
Összhaderőnemi Parancsnokát, a Magyar és a Szlovák
Cserkészszövetség vezetőit és
képviselőit, a Kaszap István
Alapítvány tagjait, a szerzeteseket és szerzetesnővéreket,
az egyházmegyés papokat és
minden zarándokot.
A plébános megemlékezett egy nemrég elhunyt egyházközségi
tagjáról,
aki
Kaszap István kortársaként,
szívesen emlékezett vissza a
példaértékű életet élt fiatalemberre.
A köszöntő után Gedai István elnökhelyettes ünnepi beszédében méltatta Kaszap István szerepét a Trianon utáni
időkben, amikor át kellett ér-

tékelni az egész magyar közéletet, amikor a politikai, és erkölcsi összeomlás után újra
kellett kezdeni az életet. „A
legkiválóbbak
felismerték,
hogy ebben az újjáépítésben a
magyar fiataloknak kiemelkedő szerepet kell adni. Kaszap
István maga is cserkész volt.
Az Ő szelleme segítette a magyar ifjúságot annak a hitvallásnak az elmondásában,
amelynek az utolsó sora így
hangzott: „Hiszek Magyarország feltámadásában.” „Nem
véletlen, hogy 1945 után a
cserkészet volt az első szervezet, amelyet felszámoltak mondta az elnökhelyettes, és
hozzátette. Majd fél évszázadig arra törekedtek, hogy
megsemmisítsék azt a keresztény nemzeti értékrendet, amely a magyar történelem során mindenkor megmentette
hazánkat. „Ti, cserkészek, akik újra élhetitek a cserkészéletet, rátok vár az a magyar
jövő, amelynek a végső kicsengése: - „Hiszek Magyarország feltámadásában.” Nagy a felelősségetek és nagyon sok munka vár rátok.” bíztatta a jelenlevő fiatalokat
Gedai István.

Az elnökhelyettes ezután
ünnepélyesen átadta Spányi
Antal megyés püspöknek a
dokumentumokat a város
díszpolgára, Kaszap István
sírjának örökös védettségéről.
Spányi Antal megyés püspök
beszéde elején megköszönte,
hogy vállalva a fáradtságot,
nagyon sokan érkeztek a kivételes ünnepre, az egyházmegye határain túlról is, lelki
egységet alkotva Kaszap István tisztelőiként. Köszöntötte
a hazánk egyik legidősebb
cserkészét, aki 91 évesen eljött, hogy egykori példaképe
előtt tiszteletét tegye.
A főpásztor ezután bemutatta a szentéletű kispap életútját, méltatta Istennek adott
életét, amely ma is példa a
korunk fiataljainak, és mindazoknak, akik már nem a fiatalság éveiben járnak. Hitből
fakadó akaraterejével, nemcsak kiemelkedő teljesítményre volt képes, hanem a
szenvedést is vállalni tudta.
Rövid életében megvalósította, amit Isten elgondolt róla. „
Azok, akik lelkileg tudtak
hozzá közeledni, hamar megsejtették a szentet, az embert,
aki Istennek adta magát. Így

nőtt kultusza, amely halála
óta töretlen, minden zsarnoki
hatalom ellenére, amely meg
akarta semmisíteni emlékét.”
A megyés püspök idézte
Kaszap István püspökének,
Prohászka Ottokárnak szavait
is. „Az emberi életnek csak
úgy van értelme, ha van egy
másik világa. Aki az örökkévalóságban hisz... A mi föladatunk: hűnek lenni mindvégig; kitartani, ha törik, ha szakad. Ez magasztalja föl az Istent, ez dicsőíti meg az embert, az emberiséget.”

A szentmise végén felszólalt Ronkay János a Magyar
Cserkészszövetség Országos
vezetőtisztje is. „A cserkész
mindenben jó példát mutat,
komoly, de emellett vidám és
jókedvű is. Minden téren, a
hazájával szemben és Istennel
szemben is ízig-vérig kötelességét teljesítő. Kaszap István
rövid, de annál teljesebb élete, a legjobb igazolás a cserkészet által használt nevelési
módszer működésére, amely
valódi személyes elköteleződéssel és az önnevelésre való
hajlandósággal találkozik, a
jelen épülésére.”
A szentmise után az egész
ünneplő közösség Spányi Antal püspök és a papság vezetésével, Kaszap István sírjához vonult, hogy együtt
imádkozzanak, tiszteletük jeléül koszorúkat és gyertyákat
helyezzenek el és köszönetüket fejezzék ki a sírban nyugvó kispap példaértékű életéért, közbenjárásáért.
Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor
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A Székesfehérvári Egyházmegye és a Központi Szeminárium szervezésében április 2-án a Papnevelő Intézet
dísztermében konferenciával,
könyvbemutatóval, valamint
az Egyetemi templomban
szentmisével emlékeztek meg
Prohászka Ottokár püspök
halálának 89. évfordulójáról.
A konferencia elején Marton
Zsolt rektori köszöntőjében
Prohászka ma is figyelmet érdemlő hitelességéről és mélységéről beszélt, amely már
kispapként, a konferenciák
hallgatójaként is megérintette.
A megnyitó után Mózessy
Gergely, a Székesfehérvári
Egyházmegyei Gyűjtemény
igazgatója szólalt fel. Újdonságokkal teli, érdekes előadással tárta elénk dr. Tusor
Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense,
MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti
Kutatócsoport
vezetője Prohászka Ottokárról az 1911 és 1913 közötti, a
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római Sacra Congregatio
Consisto-ralis
levéltárában
fellelhető forrásokat.
Grósz András, történész,
levéltáros a budaörsi Bleyer
Jakab Helytörténeti Gyűjtemény volt munkatársa, Prohászka Ottokárnak a német
nemzetiségi kérdés megoldására vonatkozó koncepcióit
vizsgálta.
A konferencia záróakkordjaként Prohászka Ottokár: Az
Elmélkedések az Evangéliumról új kiadását Dr. Szabó
Ferenc SJ, teológus, tanár,
író-költő, mutatta be.
A konferencia után a megemlékezés szentmisével zárult az
Egyetemi templomban, ahol a
nagy szónok és lelkivezető az
utolsó szentbe szédét mondta
el 1927-ben. Spányi Antal
megyés püspök, dr. Cserháti
Ferenc püspökkel, Marton
Zsolt rektorral,
Ugrits Tamás püspöki irodaigazgatóval, és Papp Tamás
helyettes-esperessel koncelebrált szentmise elején el-

mondta: Prohászka Ottokár,
Magyarország apostola és tanítómestere, ma is aktuális és
időszerű lelkivezető. Életpéldájával és szellemi hagyatékával megmutatta nekünk,
hogy nem a pillanatnyi, hanem az örök értékekre kell figyelnünk. Krisztuson keresztül szemlélve az életet, követendő módon vállalta keresztjét és szolgálatát, így építette
Isten országát.
A homíliájában Papp Tamás Jézusról, az irgalomban
gazdag Istenről beszélt, akire,
mint „életmintára” tekintett
Prohászka püspök.

Az ünnepi szentmise után
a Központi Szeminárium udvarán álló Prohászka szobornál rótták le tiszteletüket a
megemlékezők, és Spányi
Antal megyés püspök vezetésével imádkoztak
Ottokár
püspök mielőbbi boldoggá
avatásáért, közbenjárásáért, a
magyar egyházért, papi hivatásokért. Az imádság végén
koszorúkat helyeztek el a
Székesfehérvári Egyházmegye, a Szociális Missziós Nővérek és Központi Szeminárium nevében.
Berta Kata
Fotó: Lakata Pál

A Prohászka templomban, április 3-án a délelőtti szentmisében Spányi Antal megyés püspök katekumeneket bérmált,
majd megáldotta a felújított plébániát.
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A szent három nap Székesfehérváron
A szent három nap, Nagycsütörtök, Nagypéntek és az ünnepélyes Húsvéti vigília segítségével minden évben átéljük az
Úr szenvedését, halálát és feltámadását. Ezek a napok elénk állítják azokat az eseményeket, amelyek Isten szeretetének
legfőbb megnyilvánulásai az emberek iránt.
NAGYCSÜTÖRTÖK

A húsvéti triduum Nagycsütörtökön az olajszentelési
szertartással kezdődött. Székesfehérváron a székesegyházban, gyűltek össze az egyházmegye papjai, hogy megújítsák fogadalmukat. A liturgiát vezető Spányi Antal megyés püspök megáldotta a
katekumenek és a betegek
olaját, valamint a krizmát. A
főpásztor a papi hivatás örömeiről és nehézségeiről is beszélt, a Krisztusnak teljesen
átadott papi életről.
Az utolsó vacsora emlékére tartott püspöki szentmisében a főpásztor Isten Szeretetének titkáról beszélt, amelyet
ezen a napon háromfélekép-

pen szemlélhetünk: (...) megalapította az Oltáriszentséget,
hogy velünk maradhasson;
papságot adott nekünk, olyan
személyeket, akiket lefoglalt
magának és elküldött tanúságot tenni a világba. A lábmosás szertartása, pedig Jézus
szolgáló
szeretetét
idézi
elénk, amelyet új parancsával
megerősített: „Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” (Jn 13,34), odaadással és elfogadással. Az
oltárfosztás, a templomban
kialvó fények, a virrasztás
már Krisztus szenvedéstörténetének kezdetét elevenítették
fel.

NAGYPÉNTEK

Nagypénteken,
délután
Spányi Antal püspök vezetésével a város papjai és hívei
közös keresztutat jártak. Az
egyes stációk a családban
megélt keresztek hordozásáról, és azok krisztusi szeretettel való elfogadásáról szóltak. Az esti szertartás középpontjában a passió állt, majd
Spányi Antal megyés püspök
arról elmélkedett, hogy ez a

nap, Jézus életének, az Atya
akaratának beteljesítése volt.
„Nem a halál győzelmének
estéje ez. Amikor ezeket az
eseményeket szemléljük, akkor az önmagát átadó Életet
szemléljük.” Az egész világért mondott egyetemes könyörgések után kereszthódolat következett, majd elkezdődött a hívek imája a Szent Sír
mellett.

NAGYSZOMBAT - HÚSVÉTI VIGÍLIA

Nagyszombaton az Egyház imádságban a Szent Sír
előtt marad, ahol Isten Fiának
teste fekszik. Az éjszakai
Húsvéti vigíliában az újonnan
megkereszteltek és az egész
keresztény közösség szíve újra éled az örömteli Gloria és
Alleluja éneklése közben,
mert Krisztus feltámadt és legyőzte a halált. „Ezen a napon valami teljesen megváltozott és új értelmet nyert:
már nem a bűné és a gonoszé
a végső szó, hanem Krisztus
feltámadásának fénye ragyogja be a sötétet. Krisztus legyőzte a halált és a bűnt. Beteljesedett. Ez a hit tapasztalata, a döntés pedig a mienk:
a fényt vagy a sötétséget vá-

lasztjuk-e.” - hangsúlyozta
Spányi Antal püspök, majd
hozzátette: „A Föltámadott itt
van, velünk van. Ennek örömére hív ez az éjszaka, és ennek tanúságtételére küld minket az egyház.” A beszéd után
következett a mindenszentek
litániájának elimádkozása, a
víz megáldása és a hívő közösség keresztségi fogadalmának megújítása. Az áldozás után a hívek a papsággal
együtt körmenetben haladtak
végig az éjszakai belvároson,
majd visszatérve a templomba rövid imádság után szentségi áldásban részesültek.
Krisztus feltámadt! Valóban
feltámadt! Halleluja!

HÚSVÉT

Húsvét első napján a megyés püspök arról beszélt,
hogy az apostolok először
nem értették az Úr szavait, de
később közvetlen és csodálatos tapasztalatot szereztek a
feltámadásról, szemtanúi voltak ennek az eseménynek.
Tekintéllyel bíró tanúságtételüknek köszönhetően sokan
eljutottak a hitre, mi is a feltámadt Krisztusban való hi-

tünket az apostolok tanúságtételére alapozzuk. „Hitünk
szorosan kapcsolódik tanúságtételükhöz, hozzájuk csatlakozva mi is, olyan tapasztalatra jutunk, amely minket is
a feltámadás tanúivá tesz.
Nagy szükség van erre főképpen a mai világban, ahol elfeledkeztek Istenről, és amelynek súlyos következményeit
viseljük.
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Háromnapos püspöki nagyböjti lelkigyakorlat

Nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédeket tartott
Spányi Antal megyés püspök a székesfehérvári székesegyházban a Nagyhét első három napján. „Istennek terve van
velünk - hangsúlyozta a főpásztor. Nevünkön szólított bennünket, kiválasztott, mert bízik bennünk. Feladatot bízott
ránk, amelyet a Lélek erejében, Isten közelségében tudunk
teljesíteni.”
Első lelkigyakorlatos elmélkedésében a megyés püspök kifejtette, általában megvan a tervünk saját életünkre
vonatkozóan, Isten azonban
nevünkön szólít bennünket,

Az elmúlt évek hagyományait követve, Spányi Antal
megyés püspök atya a nagyhét során Székesfehérvárra
hívta az egyházmegye papnövendékeit. A főpásztor fontosnak tartja, hogy a kispapok
minél jobban megismerkedje-

megérdemlem, vagy jár nekem, hanem azért, mert szeret. Nem mondhatom, hogy
félek, hogy alkalmatlan vagyok, vagy most még nem értem, de majd egyszer megérek rá. Ha nem teszek tanúságot Istenről, ki jön utánam,
hogy megtegye helyettem, és
végigjárja az én utamat?” tette fel a kérdést a főpásztor
majd hozzátette. Nagy a felelősségünk, mert az Isten szavát, az Egyház tanítását sokan
nem fogadják el. Isten azonban rajtunk keresztül akar

A főpásztor végül arról
beszélt, hogy Isten a feladatokhoz erőt is ad. Jobbítani
kell a világot, a hibát felismerni, javítani, az önzés helyett másokra figyelést, a szeretet hirdetni. „Öröm kell a
szívekbe,
amelyekben
a
Szentlélek lakik, öröm a küzdő és harcot vívó lelkekbe,
mert az öröm erő és a lehangoltság gyöngeséget hoz.” hangsúlyozta a püspök, majd
a szentségekben rejlő kegyelmi erőre hívta fel a figyelmet.
„Örüljünk keresztségünknek,

örömhírt küldeni mindazoknak, akikkel találkozunk, akiket megszólíthatunk. „A világban üldözést szenvedtek,
de bízzatok, én legyőztem a
világot!” Jn 16,29-33.
A püspöki lelkigyakorlat
második alkalmán a megyés
püspök arra mutatott rá, hogy
Isten, aki megszólít bennünket sajátos, egyedi feladatot is
ad nekünk. Fontosak vagyunk
számára. Le akar foglalni magának, és miközben meghagyja világi hivatásunkat,
azt várja, hogy igazodjunk az
Ő tanításához és az Ő akarata
szerint végezzük munkánkat.
Új célt is ad, hogy váljunk
emberhalászokká.
Legyen
készséges szívünk, és így végezzük az irgalmasság testi és
lelki cselekedeteit. Isten alkalmassá tesz a feladatra.
„Erőnkön felül nem tesz próbára, és nem ad nagyobb kísértést sem, mint amit el tudunk viselni, amit le tudunk
győzni... Harmóniát kell teremteni a saját céljaink, vágyaink és Isten terve között,
és ebben a Szentlélek segítségét kell kérnünk. Jellé kell
lenni válnunk a világban!”

adjunk hálát az Úrnak a kegyelmekért, amely által Isten
gyermekei lehetünk. Kapjunk
erőt a szentgyónásban, megszabadulva
bilincseinktől
kezdjünk új életet. Az Oltáriszentséggel, amely az örök
élet kenyere, valóban Krisztus lakjék szívünkben. A betegek szentsége adjon erőt a
végső dolgokkal való szembenézésre, merjünk az Örök
Élet felé nézni. „A házasság
szentsége adjon erőt a hűséghez, az újra kezdéshez, ha
kell a mindennapi szeretet
megújításához, az élet oda
ajándékozásához, hogy örömünk mások boldogságában
legyen.”
Spányi Antal püspök
nagyheti elmélkedéseinek végén azt kívánta, hogy az idei
húsvéton új látásmódra jussunk, erősödjünk meg abban,
hogy meghívást kaptunk az
egyház közösségébe, amelynek
tagjai
vagyunk.
„Kövessük hát Krisztust, a mi
saját életszentségünk útján az
Egyházban, Mária oltalmában!”
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás

célt ad az életünknek, amit
meg kell valósítanunk.
„Isten azért szólít, mert
bízik bennem, és feladatot
bíz rám. Nem, ezért mert a
legalkalmasabb vagyok, mert

nek az egyházmegye papságával, élő hagyományaival,
és maguk is szolgáljanak legfőbb ünnepnapjainkon. Személyes találkozó keretében is
beszélgettek
Nagyszombat
délelőttjén.
Fotó: Ugrits Tamás
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Városi családi keresztút

A székesfehérvári székesegyházban Spányi Antal megyés püspök tartotta a virágvasárnapi ünnepi liturgiát
március 20-án, amely a hagyományos barkaszenteléssel
és körmenettel kezdődött a
Hozsannát éneklő hittanos
gyerekek kíséretében.
„Jézus jeruzsálemi bevonulásának emléknapján az
öröm és a szenvedés, az ünneplés és a gyász együtt jelenik meg. Ez jelentős esemény, a Fény és a Sötétség
metszéspontjában áll.” hangsúlyozta a főpásztor
szentmisében.
A megyés püspök arról is
beszélt, hogy a húsvéti ünnepre Jeruzsálembe érkező
Jézust ujjongva fogadja a
nép, a messiás-királynak kijáró tisztelettel köszönti őt.
Szenvedésének voltak pozitív
szereplői, akik nem féltek a
hatalmon lévők megtorlásától. „Krisztus szeretetében ragyogtak, miközben körülöttük, óriási volt a sötétség, a
gyűlölet, a harag és a szeretetlenség. A történet emberi
oldala, hogy az, aki jóllakatta
az embereket, aki meggyógyította a vakokat, bénákat, a
megszállottakat, és akinek
szavai magasztos igék voltak,
azt végül az ellenszenv, harag, és gyűlölet vette körül.

A halálos ítélet maradt számára.”
A főpásztor Prohászka
Ottokár virágvasárnapi gondolatait is idézte, miszerint a
barkaág a dicsőség és győzelem pálmaágaihoz hasonlít,
amellyel „követnünk kell
Krisztust a hűségben, az áldozatban, a szeretetben, akár a
keresztet is hordozva, a halál
kapuján át.”
A megyés püspök végül
kifejtette, Virágvasárnap miért jelentős eseménye életünknek. „Jézus drámájának
kezdetén, fel kell ismernünk,
hogy követnünk kell Őt, nemcsak szóval, pillanatnyi lelkesedéssel, hanem hűséges kitartással, ragaszkodással. ..
Meg kell változnunk, másként kell tennünk, mint eddig.
Egy hét áll ellőttünk, amelyet
Krisztus velünk akar eltölteni.
Ha több lesz a csönd bennünk, többet akarunk befelé
fordulni, ha nem csak Virágvasárnap követjük, hanem az
Ő nyomán járunk egész héten, akkor belép életünk minden napjába is.” - mondta főpásztor, majd azt kívánta,
hogy ezen a húsvéton „a kegyelem győzze le bennünk a
bűnt, a rosszat és Krisztusi
embert teremtsen bennünk.”
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás

Virágvasárnap a székesfehérvári Szent Kristóf templomban gyűltek össze a kisés nagygyerekes családok,
hogy a hagyományoknak
megfelelően közösen járják
végig a családok keresztútját.
A Szent Imre Általános Iskola és Óvoda szervezésében a
stációkat idén is gyerekszereplők jelenítették meg, az elmélkedéseket a szülők olvasták fel. Az eseményen Spányi

vastak fel, amelyek a családban megélt nehézségekről,
keresztekről szóltak és arról, hogy ezeket erős lélekkel
elfogadva a család igazi szeretetközösséggé váljon. Imádkoztak többek közt a szétesett
családokért és azért, hogy
minden gyermek megszülethessen, hogy Jézus szenvedése és feltámadása által töröljön le minden könnyet azok
szeméről, akiket családtagjuk

Antal püspök mellett részt
vett Ugrits Tamás irodaigazgató és Tóth Tamás plébános.
Korabeli ruhákat idézve
öltöztek be gyerekek és elevenítették meg Jézus szenvedéstörténetének
szereplőit.
Az egyes stációkhoz kapcsolódó történéseket, szavak nélkül, pantomimszerűen adták
elő a kisiskolások és óvódások.
Az óvónők kérésére a szülők rövid elmélkedéseket ol-

elvesztésének fájdalma gyötör.
A keresztút állomásai közt
ismert gitáros énekekkel kísérték a stációkat Virág
György Barnabás és a JUK
együttes, valamint az óvodapedagógusok.
Végezetül Spányi Antal
megyés püspök a keresztút
imádságait az egyházmegye
családjaiért ajánlotta fel.
Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor
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Édesapák, családfők megáldása

A székesfehérvári egyházmegyében a hagyomány szerint Szent József napján minden templomban megáldották
az édesapákat. Spányi Antal
megyés püspök Takáts Nándor ny. püspökkel, és a város
papságával a székvárosban, a
karmelita templomba várta a

családapákat. Az egykori papi
szemináriumi templom ugyanis védőszentjeként tiszteli
Szent Józsefet, Szűz Mária
jegyesét. Sokan érkeztek családfők a Szent József-napi
püspöki misére, hogy áldást
kérjenek életükre, apai-nagyapai hivatásukra.

A szentmisében a főpásztor arról beszélt, hogy a mai
fiatalok elé olyan életmodellt
állít a közgondolkodás, amely
nem felel meg az Istentől elgondolt emberi élet céljának.
Lerombolnak minden olyan
eszményt, ami a jóban megtart, és magasztos életfelfogásra buzdít. „A rendetlen kívánságokat megerősítik életvezetési tanácsadók, olyan
celebek, akik szembe mennek
azokkal az értékekkel, amely
a családot megtartja. Hányan
lettek már a megfékezhetetlen
vágyak, szenvedélyek rabjai,
és lett oda mindenük. Túl
nagy az önzés világunkban,
ami elválaszt az igaz értékektől. A hamisság kultuszában
kevés szó esik az áldozatvállalásról, a tiszta életről, a tiszta szerelem szépségéről.” hangzott el a beszédben.

Életútjának állomásait népi dallamokkal és táncokkal felelevenítő - megható
műsorral köszöntötték a székesfehérváriak a Szent István
Hitoktatási és Művelődési
Házban Kallós Zoltán néprajzkutatót és népzenegyűjtőt
90. születésnapja alkalmából
március 31-én. A számos díjjal elismert Nemzet Művészének Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése „Székesfehérvár
Tiszteletbeli Polgára” kitüntető címet adományozott, amit
dr. Cser-Palkovics András
adott át neki.
Mezőföld, Moldva és Gyimes, Kalotaszeg, Mezőség,
Válaszút és Bonchida dallamaival, táncaival ajándékozták meg a fehérvári népi zenekarok, néptáncegyüttesek,
valamint zenészek, énekesek
és táncosok az erdélyi magyarság emblematikus személyiségét, az erdélyi magyar
népzenei és néptáncmozgalom elindítóját, Kallós Zoltánt. A 90. születésnapját
ünneplő
néprajzkutatónak
megható gálaműsorral kedveskedtek a székesfehérváriak a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az

egyes műsorblokkok Zoli bácsi életének meghatározó állomásait idézték fel, énekekkel, táncokkal, dallamokkal.
Az esten fellépett az Alba
Regia Táncegyüttes, az Alba
Regia Alapfokú Művészeti
Iskola, a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola, a Galiba, a Gatyamadzag,
a Magos, a Tilinkó és a Szedtevette Zenekar, valamint
több szólótáncos, zenész,
énekes. (...)

A műsor végén Kallós
Zoltántól hangzott el egy idézet: „Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk.”
S a jelenlévők, így is tettek,
énekesek, zenészek, táncosok, nézők, gyerekek és felnőttek közösen énekelték Zoli
bácsinak a Sok születésnapokat … kezdetű éneket, amit
az ünnepelt meghatódva fogadott.
Forrás:
www.szekesfehervar.hu

„Ne méricskéljünk, ne
hasonlítgassunk, mennyit adtam, mennyit kaptam, mit
mutat a mérleg, mert ez nem
a szeretet útja! Követeléssel,
elvárásokkal nem lehet boldog életet építeni a családban! Meg kell tanulni, hogy
igazán az az enyém, amit
oda adtam már másnak! Legyünk hűségesek, és építsünk
a nehézségekben is az Isten
kegyelmére, mert aki Istenben bízik, az nem csalódik.
Legyen a férfi biztos pont a
házastárs, a család életében,
akire lehet építeni nem csak
ma, hanem mindhalálig, akire építve lehet családot alapítani, és közösen megélni a
családi élet örömeit és közösen megvívni a nehézségeivel.”
A megyés püspök végül
arra szólította fel az apákat,
fedezzék fel újra Szent Józsefet, mint olyan eszményképet,
akiről a Szentírás azt mondja,
„igaz ember volt”. Hittel élte
életét, amelyben mindig az
Úrra figyelt. Csak így fogadhatta el Isten tervét - családjával, Máriával és Jézussal, amit emberi módon Ő sem
foghatott fel. „Hittel hallgatott lelkiismerete szavára,
ezért elfogadta a rábízott
gyermek gondozását és lett a
Szent Család védelmezője.
Nem vágyott többre, csak arra, hogy Isten akarata megvalósuljon... Szent József mindenét az Úrnak adta, így nyert
értelmet élete, és így lett béke
benne, bármi történt körülötte. Az Ő példájára készüljünk
mi is úgy a közelgő húsvétra,
hogy bízzunk mindent az Úrra, és tegyünk meg mindent
családunk körében, Isten dicsőségére!”
A szentmise végén külön
áldásban részültek az édesapák, akikért a főpásztor,
Szent József közbenjárását
kérte, hogy az apák, mint a
család kisegyházának papjai,
az Ő példája nyomán „imádságra, hitre, az istentiszteleten
való részvételre, és becsületes
munkára” neveljék gyermekeiket.
Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor
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A Magyar Katolikus Rádió Székesfehérváron
Közönségtalálkozóra hívtak minden kedves rádióhallgatót és érdeklődőt a Katolikus Rádió munkatársai a
Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házba, április
11-én. A „Délutáni találkozás” műsorának vendége volt
Spányi Antal megyés püspök,
Smohay András, az Egyházmegyei Múzeum, és Mózessy
Gergely, az Egyházmegyei
Gyűjtemény igazgatója. A
műsor vendéglátója Jakubek
Tiborné igazgató asszony
volt.

A Magyar Katolikus Rádió
részéről a kérdezők Sályi
András vezető szerkesztő,
Szikora József főszerkesztő
voltak. Az eseményt a
Bonum Tv élőben közvetítette.
Az est során a beszélgetőpartnerek szóltak arról, hogy
milyen válaszokat ad az egyház az átlagemberek és a jelen világ kérdéseire, de természetesen arról is, hogy miként kapcsolódik a kultúra és
a művészet a város mindennapjaiba.
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Irgalmasság éve - a Vox Mirabilis Kamarakórus
programsorozata
„A Vox Mirabilis Kamarakórus
tagjai
örömmel
mondtak
igent
az
„Irgalmasság évére”, s egyben elhatározták, hogy megtesznek mindent, hogy a rászorulókat és a nehéz helyzetben lévőket segítsék ebben az
évben. A programsorozat első
állomása március 22-én a székesfehérvári börtön volt, ahol
Tornyai Gábor atya húsvéti
szentmiséjén adtak zenei
szolgálatot.
Gábor atya szelíd, mosolygós kedvessége áthatotta
az egész termet. Arról prédikált, hogy a Megváltó Krisztus életet adott nekünk, azt
akarja, hogy éljünk. A szeretet = élet. Láthatóan megrendültek ettől az üzenettől, és
sokan morzsolgatták a könynyeiket az énekek alatt.
A Vox Mirabilis Kamarakórus szép, húsvéti alleluja
feldolgozásokkal készült, az
éneklést ajándékként „adták
át”. Közvetlenek, nyíltszívűek és nagyon hálásak voltak a
fogvatartottak.
Szép volt látni, hogy az
elítéltek olvasták fel az olvasmányokat, olyan kifejezően

és folyamatosan, amit templomban ritkán hallani. A prédikációra is többen odafigyeltek, számukra az egyszerű
szavak is sokatmondóak voltak: Jézus az emberek iránti
szeretetből vállalta a kereszthalált, feltámadásával tanúsította, hogy nem a halál az úr.
Isten szeretettel vár minden
embert, hiszen számára mindenki egyformán fontos, és
mindenki képes lehet visszatalálni Hozzá. Isten akkor is
vár ránk, ha esetleg eltávolodunk tőle „ha te elfordulsz is,
én akkor is szeretlek”.
Az irgalmasság, és a túláradó szeretet különös hangsúlyt kapott a prédikációban.
Néhány gondolat a kórustagoktól:

Húsvéti adomány
családoknak
Spányi Antal megyés püspök
élelmiszercsomagokat
adott át a rászorulóknak Székesfehérváron, a Magyarok
Nagyasszonya Plébánián. Országszerte mintegy 186 tonna
élelmiszer gyűlt össze a Tartós szeretet adománygyűjtő
akció során. Idén március 6.
és 13. között rendezték meg
hazánk templomaiban a nagyböjti élelmiszergyűjtést. A
beérkezett adományokból a
Karitász csoportok készítettek
ajándékcsomagokat, amelyeket még húsvét előtt eljuttatnak a rászorulók számára.
Az idei nagyböjti akció során
ismét rekord mennyiségű
adomány gyűlt össze. A mintegy 186 tonna élelmiszerből
országosan több mint 25 ezer

család részesül még az ünnep
előtt. A Székesfehérvári Egyházmegyében, csaknem 100
karitászcsoport munkatársai
21 ezer kiló tartósélelmiszert
osztanak szét mintegy 3 ezer
rászoruló családnak.
Székesfehérváron
az
Öreghegyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia Karitászcsoportjának munkatársai és
önkéntesei
szervezésében
Spányi Antal megyés püspök,
a Katolikus karitász elnöke
adott át élelmiszercsomagokat a rászorulóknak.
Az átlagosan 8-10 kg-os
csomagok tartalma: liszt, olaj,
rizs, cukor, tészta, konzervek,
tea, készétel konzervek és
édesség. Az ajándékcsomagokat kiegészítették még több

„Elgondolkodtató
volt,
hogy nem szabad elítélnünk a
bűnösöket, mert egyedül Isten
ítélheti el őket. Mi az én bűnöm az övékhez képest? De
tudhatom-e bizonyosan, hogy
kevesebb, csak azért, mert a
világi törvények szerint az
enyém nem bűn? Isten törvénye más mérce.”
„A tágra nyílt szemű fogvatartottak egyszerűsége döbbenettel töltött el. Vajon melyik miért lehet ott? Mit követhetett el? Jó lett volna elbeszélgetni egyik-másik emberrel. Megbánták-e már tettüket? Ha most kimehetnének, hogyan folytatnák az
életüket? Kit hagytak otthon,
ki várja őket…?”
„Engem nagyon megérintett a börtönmise hangulata és
finomsággal is a gyermekek
számára, valamint a DM pelenkaprogram adományaival,
és öngondoskodó családokért
akció keretében vetőmagok
ajándékozásával.
Öreghegyen így a 100 elkészült csomag legtöbbjét az
önkéntes munkatársak szállították ki még Húsvét előtt

a lelkesedés a börtönlakók részéről, hogy sokféle különböző ember ült ott egymás mellett, és együtt, egyként vettek
részt a misén. Tényleg látszott rajtuk, hogy örülnek nekünk, megérezték, hogy adtunk nekik valamit a kórusmuzsikán keresztül.”
„Végig azt éreztem, hogy
áldás van a szolgálaton. Gábor atya őszinte szeretete,
ami feltétel nélkül elfogadó
és nem megítélő, nagyon felemelő volt. Könnyűvé tette
ezt a találkozást nekünk is, a
fogvatartottaknak is és az
őröknek is. Természetesen
gördülékeny volt az egész, és
átitatta a szeretet. Szemmel
láthatóan az őröket is megérintette a mise, az éneklés,
és ez a találkozás.”
Mindenki nagyon hálás
volt a kórus szolgálatáért:
meleg szívvel köszönték a
fogvatartottak, az őrök és Gábor atya is, remélve, hogy
máskor is meglátogatjuk őket.
Igen! Karácsonykor is elmegyünk!
Zemlényi Katica
karnagy
azoknak, akik otthonaikban
várták a segítséget.
Hálásan köszönik minden
adományozó nagylelkű segítségét, akiknek köszönhetően
évről-évre egyre többeknek
segíthetnek ünneppé tenni a
húsvétot!
Berta Kata
Fotó: Gersztheimer Zsolt
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Hitoktatói, világi lelkipásztori munkatársi
nagyböjti lelkinap

Hagyományosan püspöki
szentmisével kezdődött a hitoktatók és világi munkatársak
nagyböjti lelkinapja Székesfehérváron. Spányi Antal megyés püspök arra hívta fel a
figyelmet, hogy az idei Húsvétra készülve, Isten irgalmas
szemével lássuk meg mi is az
embereket és vállaljuk küldetésünket. „A boldogtalanság
virtuális világával szemben,
építsünk egy új, az Istentől az
emberek számára elgondolt,
valós világot!” - mondta a főpásztor.
Beszédében a megyés püspök hangsúlyozta: „Amikor
látjuk, hogy nem mennek jól
a dolgok körülöttünk, mert
nem Isten szeretetére, hanem
hazugságra és manipulálásra
épül a világ rendje, akkor
szólnunk kell az igazságért.
Különben elgyengülünk és jelentéktelenné válunk. Kiszolgáltatottak leszünk egy olyan
általánosan elfogadott erkölcsi rendnek, amelynek áldozatává válhatunk.
A főpásztor arról is beszélt, hogy a mostani nagyböjtben mennyi profán dolgokról, bűnről ír a média.
Rajtunk múlik, hogy Isten helyét mi veszi át a világban.
Őnélküle nincs béke, és üressé válik a szív. Ezért, Isten
ma is hív, mint egykor az
apostolokat. „Gyűjtsük egybe
Isten népét, tegyünk tanúságot róla! Egy pedagógusnak,
hitoktatónak,
lelkipásztori
munkatársnak új útra kell téríteni a rá bízottakat, ahogy
tették ezt elődeink, nagy
szent tanítóink, Szent István
vagy Prohászka püspök.” fejezte be beszédét a püspök.

A szentmise után a Szent
István Művelődési Házban
folytatódó lelkinapon, az egyházmegye minden plébániájáról érkező hitoktatók és munkatársak megtöltötték a dísztermet. A főpásztor folytatta
nagyböjti gondolatait.
„Rajtunk múlik, hogy életünket mi akarjuk-e formálni,
figyelünk-e Isten tervére.
Megértjük-e üzenetét, amelylyel meg akar ajándékozni
bennünket. Megdöbbentő tervének szépsége, a mi dolgunk, hogy felismerjük-e és
elfogadjuk-e azt.” - majd
folytatta. „Jézus mindenkit az
igazságra tanított, arra, ami
szabaddá tesz. Mindenkinek

önmagát adta, szeretetét fenntartás nélkül. Ennek a szeretetnek hatalma volt, mert halottat támasztott fel, betegeket
gyógyított, bűnöket bocsátott
meg, hogy újjáélesszen bennünket.”
Gondolatait
így
zárta:
„Nagyböjt a megújulás ideje,
kérjük, vezessen bennünket
az úton, ahol Krisztus jár
előttünk, régi és mai szentekkel együtt! Őt kövessük!”
Az elmélkedés után aktuális és sürgető szakmai kérdésekről tartott előadást Szalma
István, az Egyházmegyei Hitoktatói Felügyelőség igazgatója. Először arról tájékoztatott, hogy az egyházmegye

területén jelenleg 250 oktatási
intézményben 154 hitoktató
tanít, 11 591 gyermeket 1173
csoportban. Majd beszélt a hit
- és erkölcstanoktatás előírásainak alkalmazásával kapcsolatos feladatokról, lehetőségekről, és kötelezettségekről különös tekintettel az áprilisi beiratkozásokkal és a májusi átiratkozásokkal kapcsolatban.
Ezután a hitoktatók és
munkatársak megosztották tapasztalataikat a húsvéti készülés idejéről, az iskolában
és az egyházközségben végzett missziós tevékenységről.
A lelki nap zárásaként
Spányi Antal megyés püspök

megköszönte a hitoktatók és
lelkipásztori kisegítők munkáját és arra buzdította őket,
az ismeretek átadásán túl
saját példájukkal is bátorítsák
a rájuk bízottakat a hitből élő,
személyes Isten kapcsolatra.
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás

Beszélgetés Spányi Antal püspökkel
a Felsővárosi Közösségi Házban
Bakonyi István irodalmár
hívta beszélgetésre Spányi
Antal megyés püspököt Székesfehérváron, a Felsővárosi
Közösségi Házba március 8án. Az est házigazdája a böjtről, a Szent Három Nap liturgiájáról, a húsvéti készületről
kérdezte vendégét.
A beszélgető esten szó
esett Európa és a keresztény-

ség jövőjéről, a hitelességről,
és arról is, hogy az idei húsvét miben különbözhet az eddigi ünnepektől.
Spányi Antal püspököt végül arról kérdezték, boldog
embernek tartja-e magát. A
főpásztor kifejtette, a boldogság nem azt jelenti, hogy
nincs akadály vagy nehézség
az életünkben, hanem azt a

békét jelenti, hogy az Úr jelenlétében élhetünk. Székesfehérváron különös kegyelem, hogy a magyar kereszténység egyik legfontosabb
helyén szentéletű elődök:
Szent István, a Magyar Szent
Család, Prohászka Ottokár és
Kaszap István nyomdokain
járhatunk.
Berta Kata
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Április 19. (kedd)
17.30 óra

„Nevelés az élet szolgálata”
Dr. Pécsi Rita

neveléskutató előadássorozata
pedagógusoknak és szülőknek – III. rész

A művészet (zene-játék-mese)
úri passzió, vagy emberi szükséglet?
A mesék élni tanítanak.
Játék nélkül nem tud felnőni az ember?
Zene és tanulás.
Áttételes hatások a nevelésben,
az ismeretszerzésben
Belépő: 800 Ft
Kreditpont előadásonként 2,5!
Április 28. (csütörtök) 17.30 óra

Konfliktustól az együttműködésig:
emberi kapcsolataink gyógyulása
címmel tart előadást

Dr. Ferenczi Andrea

egyetemi adjunktus
Dr. Ferenczi Andrea, a KRE Pszichológiai Intézete Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszékének adjunktusa. Tudományos érdeklődése fókuszában a személyközi konfliktusok alternatív megoldásai állnak: azok a módszerek, amelyek
segítségével a konfliktusban álló felek egymással együttműködve, a kommunikációs kereten belül keresik a megoldást, a
sérült emberi kapcsolatok helyreállításával. Kutatja továbbá a
szavak és a szuggesztív kommunikáció szomatikus folyamatokra gyakorolt hatását, valamint iskolai egészségpszichológiai vonatkozásait. Mindezek mellett a bizalom, a konszenzus, a
dialógus, a beszélgetés művészete érdekli.

Belépő: 500 Forint
Május 1. (vasárnap) 18 óra

a MusiColore
Énekegyüttes
koncertje

Műsorukban felhangzanak:

Ola Gjeilo, Orbán György,
VIII. Henrik, Gershwin, Hammond-Knight,
Poulenc, Mia Makaroff, Youmans-Gritton,
Ludwig Senfl, Szőnyi Erzsébet,
Daróczi-Bárdos Tamás
és további kiváló zeneszerzők művei
Belépő: 500 Forint,
mely a helyszínen vásárolható meg,
gyerekeknek 14 éves korig ingyenes!
A koncert támogatója
a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

Május 6-7-8. (péntek-szombat-vasárnap)
pénteken: 12-18 óráig,
szombaton és vasárnap: 10-18 óráig
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének
Székesfehérvári Helyi Csoportja szervezésében

Székesfehérvári
kaktuszkiállítás és -vásár

Előadások május 7-én (szombaton)
10 órakor - A Turbinicarpus nemzetség
Horváth Ferenc - MOKOE elnök, kertészmérnök
14 órakor - Aricarpusok az élőhelyen
Varga Zoltán- MKOE budapesti csoporttitkár,
tájépítész mérnök
A kiállítás megtekintése ingyenes!
Május 10. (kedd) 19 óra
az Orfeum Vándorszínpad szervezésében

Fergeteges operett gála
az operett csillagaival
két felvonásban
Közreműködnek:

Kalocsai Zsuzsa
Kékkovács Mara
Oszvald Marika
és az Orfeum Vándorszínpad sztárjai
A Tornai Pincészetnek köszönhetően, borkóstolóval is várják
szeretettel a nagyérdeműt!

Jegyár: 3400 Ft
Május 11. (szerda) 17 óra

Útkereső Filmklub

A különös szent
Copertinói Szent József élete
olasz film 1962. 102 perc
Főszereplők:

Maximilian Schell,
Ricardo Montalban, Lea Padovani,
Akim Tamiroff, Arnoldo Foá
Copertinói József ferences szerzetes a XVII. században élt.
Élete kiválóan példázza azt, hogy Isten kegyelme által minden
lehetséges. Az együgyű ifjúból karizmatikus képességekkel
megáldott ragyogó szent lett. A repülő szerzetesként is emlegetett József a szentté avatási iratok szerint több mint hetvenszer emelkedett a levegőbe. Különleges repüléseit több ezer
ember látta. Rendkívüli gyógyító erők vették körül, látott távolban megtörtént eseményeket, értette az állatok nyelvét, és
imáival sok ember segítségére volt. Emellett mindvégig egyszerű és alázatos maradt. Az egyszerre humoros és megható
játékfilm József életének több csodás eseményét mutatja be.

Belépő: 400 Forint

Szent István Városa - 2016. április 17.
Május 26-27. (csütörtök, péntek) 10-18 óráig

X. Katolikus Könyvnapok
Résztvevő kiadók:

Agapé Ferences Nyomda és Könyvkiadó
Don Bosco Kiadó
Etalon Filmkiadó
Szent Gellért Kiadó és Nyomda
Szent István Társulat
Új Ember Kiadó
Május 26. (csütörtök) 17 óra
A X. Katolikus Könyvnapok keretében
Útkereső Filmklub
Szent Márton születésének
1700. évfordulója alkalmából
kerül vetítésre

VITA MARTINI
SZENT MÁRTON ÉLETE

Szombathelyi televízió filmje - (2008) 60 perc
A Szombathelyi Televízió filmjében megeleveníti Szent
Márton alakját, felidézi tetteit és bemutatja a nevéhez fűződő
néphagyományokat. A képkockákon feltűnnek a Szent Márton
Európai Kulturális Útvonal kiemelkedő állomásai Szombathelytől Tours-ig, megjelennek azok a művészettörténeti, építészeti emlékek, amelyekkel e településeken találkozhat a zarándok.

A belépés díjtalan!
2016. május 27. (csütörtök) 17 óra
a X. Katolikus Könyvnapok keretében
a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
és a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
közös szervezésében
A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
tagságának

Széchenyi-emlékek nyomában
Európában
című fotódokumentációs kiállításának megnyitója
Köszöntőt mond:

Spányi Antal
megyés püspök

A megnyitást követően

„Merjetek nagyok lenni, ti, kik jobbra
vagytok híva, születve”

„Utazás” jeles magyarok emlékei nyomában Európában
címmel

dr. Messik Miklós

a MEVE elnöke tart vetített előadást.
A kiállítás megtekinthető:
2016. május 27 - június 11. között.
Magyar Emlékekért a Világban közhasznú Egyesület (MEVE)
www.magyaremlekekert.hu
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IV. Egyházmegyei
Ki mit tud? - döntő

Szív- és lélekmelengető
kép fogadta a IV. Egyházmegyei Ki mit tud döntőjének
zsűrijét, amikor az értékelés
végeztével visszatértek a
Szent István terembe. A színpad előtt ugyanis éppen
„örömzenélés” zajlott. Egészen pontosan a döntő valamennyi énekes versenyzője
dicsőítő énekeket zengett. De
nem maradtak ki az éneklésből a többiek sem.
Talán szokatlan, amikor
egy tudósítás nem követi az
esemény kronológiáját, de ez
a kép, amelyet kezdésként
felvillantottam, tökéletesen
jellemzi ezt a különleges rendezvényt.
Napjainkban egymást érik
a kereskedelmi televíziókban
sugárzott különböző tehetségkutató versenyek, amelyeknek döntő többsége azonban
nem az EMBER-ről, nem a
TEHETSÉG-ről szól, hanem
az üzletről. A hitből fakadó,
szeretettel átadott, közzétett
művészi értékek alig-alig jutnak el hozzánk. Pedig ezekre
a ma emberének nagyon nagy
szüksége volna.
Ezt felismerve hirdetette
meg az Egyházmegyei Szent
István Hitoktatási és Művelődési Ház az immáron negyedik egyházmegyei Ki mit
tudot. Egy olyan versenyt,
amelynek középpontjában az
Istentől kapott tehetség áll.

Hogy valós igény hívta
életre ezt a kezdeményezést,
azt mi sem bizonyítja jobban,
hogy a negyedszerre kiírt verseny mindkét előválogatóján
és a döntőn is megtelt a terem.
A döntő 31 produkciójából 11-et emelt ki a kiváló
szakemberekből álló zsűri:
Kristóf Ágnes - vers-próza;
Nagy Barbara Maria - verspróza; Farkas Csongor - népdal-népzene; Verő Johanna fuvola; Szabó Anna - hárfa;
Juhász Ambrus Ágoston zongora; Törökbálinti Katolikus Közösség Gyermekkórusa; Bicskei Szent László Általános Iskola Gyermekkórusa; Lélekmentő Kamarakórus;
Kisze-kusza Zenekar - népdal-népzene és a Pákozdi
Népdalkör.
Nincsenek azonban ennek
a nemes versengésnek vesztesei! Közhelynek tűnik, de
mindannyian nyertesek vagyunk. A versenyzők és a nézők is, sőt mi szervezők is.
Valamennyien gazdagabbak
lettünk. Nem, nem anyagiakban mérve - bár a támogatók
jóvoltából idén sem maradtak
el a megérdemelt jutalmak.
Az igazi kincset egymástól
kaptuk. Egymás szívé rejtettük el azt.
Reméljük, hogy jövőre ismét átélhetjük ezt a csodát,
legyen részese Ön is!
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Programok a Székesfehérvári Egyházmegyében
Bérmálás Ráckeresztúron
Április 17. - A ráckeresztúri
templomban 10 órakor bérmál Spányi Antal megyés
püspök.

Kunszabó Zoltánnal. A 11
órakor kezdődő szentmise főcelebránsa: Spányi Antal megyés püspök lesz. A program
szentségimádással zárul.

A Don Bosco Iskolaház
megnyitásának
5. évfordulója
Április 17. - A polgárdi Don
Bosco Iskolaház megnyitásának 5. évfordulóját ünnepli. A
délután 3 órakor kezdődő ünnepségen részt vesz Spányi
Antal megyés püspök és
Böjte Csaba OFM.

Áldozócsütörtök napján
szentségimádás
Május 5. - A régi „Áldozócsütörtök” napján 17 és 19
óra között a Székesfehérvári
Egyházmegye minden templomában szentségimádást tartanak egyházmegyénk lelki
megújulásáért, papi és szerzetesi hivatásokért, a családokért.
A plébániákon a lelkipásztorok, az oldallagosan ellátott
plébániákon a világi lelkipásztori munkatársak segítségével szerveznek imaórákat,
hogy minden hívő részesülhessen a közös imádság kegyelmében. A szentségimádással lehetőség nyílik arra,
hogy együtt imádkozzunk Istenhez hazánkért, nemzetünkért megújulásáért. Spányi
Antal megyés püspök arra kéri Rózsafüzér Társulat, a Prohászka Imaszövetség tagjait,
a család -és ifjúsági közösségeket, a lelkiségi mozgalmakat, a világi munkatársakat,
hogy minél többen imádkozzanak együtt az egyházmegyéért, egyházunkért.

Bérmálás Adonyban
Április 23. - Az adonyi templomban 16 órakor bérmál
Spányi Antal megyés püspök.
Papi találkozó
a Püspökségen
Április 28. - A Székesfehérvári Püspökségre az egyházmegye papjait várja kötetlen
beszélgetésre
19
órakor
Spányi Antal megyés püspök.
Az egri kispapok
zarándoklata
Székesfehérváron
Április 29. - Az Egri Hittudományi Főiskola Érseki Papnevelő Intézet elöljárói és diákjai zarándokolnak Székesfehérvárra.
Meglátogatják
Kaszap István és Prohászka
Ottokár sírját, az Egyházmegyei Múzeumot és a Bazilikát. Találkoznak Spányi Antal megyés püspökkel is.
A Székesfehérvári
Egyházmegye
XVIII. Katolikus
Karizmatikus Találkozója
Április 30. - A Székesfehérvár Egyházmegyei Regionális
Katolikus Karizmatikus Találkozóját Alcsútdobozon a
Sportcsarnokban
rendezik
meg. ( József A. u.1.)
A találkozó mottója: „Mert
úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülőtt Fiát adta,
hogy mindaz, aki őbenne hisz
el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.” (Jn.3,16)
A program 9 órakor kezdődik
közös imával és dicsőítéssel,
majd délelőtt és délután előadások és tanúságtételek következnek Nyuli Gáborral és

Bérmálás Pilisvörösváron
és Sóskúton
Május 8. - A pilisvörösvári
templomban 10 órakor és a
sóskúti templomban 16 órakor
Spányi Antal megyés püspök
bérmál.
A 24. Szent István
Könyvhét megnyitója
Május 9.-14 között rendezik
meg a 24. Szent István
Könyvhetet. Május 9-én, 11
órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében
tartott megnyitó után Erdő Péter bíboros, prímás érsek és
Spányi Antal megyés püspök
átadja a 2016. évi irodalmi és
teológiai Stephanus-díjakat.
Továbbképzés
a székesfehérvári
egyházmegye papjainak
Május 12. - A Székesegyházban az egyházmegye papságának imaórája és a szentségimádás után Barta Tibor plébános tart előadást a Szent István Hitoktatási és Művelődési
Házban. A találkozón Spányi
Antal megyés püspök ad tájékoztatást az egész egyházmegyét érintő kérdésekről, eseményekről.

Fatimai ünnepi szentmise
Hercegszántón
Május 13. - Hercegszántó Vodica-Máriakert kegyhelyen 17
A város elsőcsütörtöki
órakor fatimai ünnepi szentmiEucharisztia ünnepe
Május 5. - A Szemináriumi sét tart Spányi Antal megyés
templomban 18 órakor lesz a püspök. A szentmisét megelőváros egyházközségeinek kö- zően 15-16.40-ig szentségimázös Eucharisztia ünnepe. A dást tartanak, Rettkes Zsolt
szentmisét Spányi Antal me- atya, a Bajai Szent László
gyés püspök tartja a város ÁMK Spritiuálisa.
papságával, majd a főpásztor
vezetésével közös szentóra Bogner Mária Margit
halálának évfordulója
kezdődik.
Május 14. - Érd-Óvárosban
17 órakor ünnepi szentmise
Gizella-napok
keretében emlékezik meg
Veszprémben
Május 7. - Veszprémben a Spányi Antal püspök az egyGizella-napok keretében, 10 házmegye papságával Bogner
órakor az ünnepi szentmisé- Mária Margit vizitációs nővér
ben Spányi Antal megyés halálának évfordulójáról. Ezupüspök mond ünnepi szentbe- tán imádkoznak a nővér sírjánál mielőbbi boldoggá avatászédet.
sáért.
Bérmálás Sárbogárdon
Május 7. - A sárbogárdi Bérmálás a Bazilikában
templomban
16
órakor, Május 15. - A SzékesegyházSpányi Antal megyés püspök ban 10.30-kor bérmál Spányi
bérmál.
Antal megyés püspök.

Bérmálás Érd-Újvárosban
Május 15. - Az érd-újvárosi
templomban
17
órakor
Spányi Antal megyés püspök
bérmál.
11. Egyházmegyei Nap
Pünkösdhétfőn
Május 16. - Pünkösdhétfőn
kerül megrendezésre idén új
helyen, Székesfehérváron a
Bregyó Közi Ifjúsági Szabadidő Központban, a XI. Egyházmegyei Nap. A találkozó
de. 10 órától du. 4 óráig tart.
Közös imádság, püspöki
szentmise és elmélkedés, valamint a közös szentségimádás mellett, hittan vetélkedő,
ifjúsági és családos programmal várnak minden korosztályt. A gyermekjátékok mellett színvonalas lelki-szellemi
programot kínálnak.
Folytatódik a világi
lelkipásztori munkatársak
képzése
Május 20-21. - (péntekszombat) folytatódik az iszka
-szentgyörgyi Egyházmegyei
Lelki Centrumban, Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató
vezetésével a világi lelkipásztori munkatársak egyházmegyei képzése.
Bérmálás
Sárszentmihályon
Május 21. - A sárszentmihályi templomban 16 órakor
Spányi Antal megyés püspök
bérmál.
Egyházmegyei zarándoklat
Máriaremetére
Május 22 - Szentháromság
vasárnap 10.30-kor szentmise
keretében lesz egyházmegyénk hagyományos Máriaremetei zarándoklata. Főcelebráns: Spányi Antal megyés
püspök. Az egyházmegye
megszakítás nélkül 89. alkalommal tartja meg zarándoklatát a majdnem kétszáz éves
múltú kegyhelyen.
Papi találkozó
a Püspökségen
Május 26. - A Székesfehérvári Püspökségre az egyházmegye papjait várja kötetlen
(Folytatás a 15. oldalon!)
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(Folytatás a 14. oldalról!)
beszélgetésre
19
órakor
Spányi Antal megyés püspök.
Bérmálás Móron
Május 28. - A móri templomban 16 órakor Spányi Antal
megyés püspök bérmál.
A város közös Úrnapi
körmenete
Május 29.- Úrnapján 9.00
órakor Székesfehérvár város
közös Úrnapi szentmiséjét
mutatja be Spányi Antal megyés püspök a Székesegyházban. A Krisztus titokzatos
testének tiszteletére tartott
szentmise után lesz az úrnapi

körmenet. A főpásztor ünnepélyes menetben körülhordozza az Oltáriszentséget a
belvárosban, ahol négy oltárt
állítanak fel a körmenet útvonala mentén. A virágdíszekkel kirakott ideiglenes oltároknál rövid szertartás lesz:
evangélium-olvasás, éneklés
és áldás.
Püspöki szentmise
hősök vasárnapján
Május 29. - Hősök vasárnapján 15.00-kor a Doni kápolnánál (Mészeg-hegy, Pákozd)
ünnepi szentmisét tart Spányi
Antal megyés püspök az első
és a második világháborúban
elesett katonákért.

Prohászka Ottokár:
Elmélkedések
az evangéliumról
Több mint 90 évvel az első
díszkiadás megjelenése után
újra kapható ez a páratlan
mélységű lelkiségi könyv,
Prohászka püspök legismertebb műve. A közel 500 rövid
fejezet, elmélkedés Jézus életéről úgy, hogy szinte együtt
járunk az Úrral, benne élünk
eseményekben. Igazi lelki
mű, amelyről egy méltatója
azt írta: ha térdelve olvassukimádkozzuk végig, úgy megismerjük Jézust, mintha vele
élő tanítványai lennénk.
A kötetben szereplő több
ezer idegen nyelvű idézethez,
kifejezéshez részletes magyarázó szótárt készítettünk,
amelyet a könnyebb használat
végett külön kötetben jelentettünk meg.

720 oldal kemény táblával,
minőségi papíron, + 120 oldalas szómagyarázó kötet
(4800 Ft).

Kispapfelvétel
Azok az érettségizett,
vagy érettségi előtt álló fiatalok, akik papi hivatást éreznek magukban és a Székesfehérvári Egyházmegye keretében kívánnak papi szolgálatot
teljesíteni, felvételi kérelmüket 2016. június 17-ig juttassák el az Egyházmegyei Hivatal címére (8000 Székesfehérvár, Városház tér 5).
A jelentkezésben a kérelmező saját kézzel írt önéletrajzában azt is fogalmazza
meg, hogy mi vezette őt a pa-

pi hivatás felé, és jelezze a
pontos lakcímét.
A kérelemhez csatolni kell a
következőket:
- keresztlevél a bérmálás
igazolásával,
- a szülők egyházi házasságlevele,
- utolsó iskolai bizonyítvány fénymásolata,
- plébános ajánló sorai
zárt borítékban.
A jelentkezők a felvétel
időpontjáról írásban kapnak
értesítést.

Elsőcsütörtökön, április 7én ismét közös imádságra
hívta össze Spányi Antal megyés püspök a híveket a székesfehérvári
egyházközségekből. Az áprilisi alkalom a
város papságával koncelebrált
szentmisével kezdődött az
öreghegyi Magyarok Nagyasszonya templomban.
Tornyai Gábor plébános
köszöntötte az egybegyűlt híveket és Jézusról, mint lelki
orvosról beszélt.
Spányi Antal megyés püspök elmélkedésében a mai
kor keresztény emberének Jézussal való kapcsolatáról beszélt. A mai életvitel, a körülöttünk folyó események zaklatottá tesznek bennünket.
Annyi információ áramlik naponta felénk, amit nem tudunk befogadni. Új és új feladatok elé állítanak bennünket,
amelyeknek szeretnénk megfelelni, de képtelenek vagyunk rá. Mindez feszültté,
idegessé,
türelmetlenekké
tesz minket. Jó volna visszavonulni, csöndben és békében
lenni már egy kicsit. Jézus ismerte az embernek ezt az állapotát, észrevette apostolain
is a fáradtság jeleit, ezért elhívta őket, hogy elvonulva az
emberek elől pihenjék ki magukat. „Mi legtöbbször nem
tudunk kimenni a világból, de
ilyenkor Jézushoz mehetünk,
az Ő lábához ülhetünk, hogy
odavigyük mindazt, ami feszültté tesz bennünket. Ha
tiszta szívvel, bűnbánattal lépünk hozzá, meghalljuk az Ő
szavát, béke lesz bennünk” emelte ki a főpásztor.
A megyés püspök arról is
beszélt, a húsvéti idő alkalmat ad arra, hogy mélyebben lássuk a feltámadt Krisztus találkozásait az emberekkel. Nem térhetünk ki a kérdés elől, mi a dolgunk ebben
a világban, hűségesek maradtunk-e az Úrhoz? A feltámadásban vetett hit meghozta-e
a változás, a megtérés kegyelmét életünkben. Ezekre a kérdésekre választ kapunk, ha
felfedezzük, kik vagyunk mi
ezekben a szentírási történetekben. Mi hogyan keressük
Jézust? Mint az asszonyok,
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akik sietve mentek a halott
Krisztushoz, hogy megadják
neki végtisztességet, és kisírják magukat fájdalmukban?
Vagy olyan vagyunk, mint az
apostolok, akik oda sem mentek, csak fájdalmas emlékként
próbálták feldolgozni, ami
történt. Vagy esetleg Tamások vagyunk, akik másoknak
nem hisznek, csak maguknak? Vagy járjuk csalódottságunkban az emmauszi utunkat, hogy Jézus nem váltotta
be a hozzá fűzött reményeinket? A tanítványoknak nem
jutott eszébe, hogy feltámad,
ahogy megígérte. És mint
minden, amit mondott ez is
igazság lehet. Nem keresték
Őt. Mi keressük-e az élő Jézust? És vajon mit kezdenénk
egy személyes találkozással,
az Úrral? - tette fel a kérdést
a főpásztor.
Jézus keres engem, de hol,
és hogyan talál rám? Halála
után a legkülönbözőbb életpillanatokban jelent meg az
embereknek, Mária Magdolnának vagy a tanítványoknak.
„Jó lenne késznek lenni arra,
hogy megismerjük, amikor
személyes életünkben is megjelenik. Meglátni Őt minden
élethelyzetben, ahogy ő maga
mondta, hogy „Bizony mondom nektek, amit e legkisebb
testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.“ (Mt
25,31-46) Bármit teszünk
meg másokért, azt neki teszszük. Felelősek is vagyunk
azért, hogy hogyan cselekszünk, mert felebarátainkból
mindig Jézus néz ránk. hangsúlyozta a főpásztor,
majd beszéde végén azt kívánta, nyíljon meg a szívünk,
mint az emmauszi tanítványoknak a kenyértörésben, ismerjük fel az Urat, és legyünk készek a vele való találkozásra.
A szentmise után a közös
szentórában a főpásztor azért
imádkozott, hogy tudjuk alázattal és hittel szemlélni azok
példáját, akik rátaláltak az élő
Úrra, hogy elhiggyük az Ő tanúságukat és mi is akarjunk a
találkozni a Feltámadt Krisztussal, akik keres bennünket.
Berta Kata
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A Barátok Boltja ajánlatából:
Keresztelőre ajánljuk:
Keresztelési emlékkönyv
Keresztelési fényképalbum
Gyerek bibliák
Keresztelési emlékplakett
Elsőáldozásra ajánljuk:
Kedves Ferenc pápa!
Elsőáldozási emlékkönyv
Magyar szentek albuma
Időutazás a Biblia világában
Áraszd ránk irgalmadat – imakönyv
Te tudod szeretlek – Szent Fausztina imakönyv
Prohászka Ottokár:
Elmélkedések az evangéliumról
Kempis Tamás: Isten felé

Valamint: bibliák, hittankönyvek, gyertyák,
képeslapok, ikonok

Szeretettel várunk minden Kedves Vásárlót!

