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Szentek - ünnepek 
Április 17. Húsvét 4. vasárnapja. 
 

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 vérta-
 núk.  
 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 Ifjú-
 sági Szabadidő Központ. 
 

Május 18. Szent I. János pápa és vértanú. 

 

Május 20. Sienai Szent Bernardin áldozópap.  

 

Május 21. Magallán Szent Kristóf áldozópap és mexi-
 kói 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 egyház-
 tanító.  

 

Május 26. Néri Szent Fülöp áldozópap. 
 

Május 27. Canterbury Szent Ágoston püspök. 
 

Május 29. Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja.  
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ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR KATOLIKUS 

EGYHÁZKÖZSÉGEINEK LAPJA  

Kiadja: a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal 
 

A Szerkesztőség címe:  8001 Székesfehérvár, Pf. 178. 

Az egyházmegyénk iskolái-
nak tanulói Spányi püspök atya 
jóvoltából részt vehettek a 
Krakkói Ifjúsági Találkozó 
előtalálkozóján Passauban. 
Összesen 32 diák képviselte az 
egyházmegyét március 18-20-
án. A találkozón a székesfehér-
vári egyházmegye küldöttei 
mellett erdélyi és a passaui 
egyházmegye katolikus fiataljai 
tölthettek el együtt három szép 
napot. 

Első nap fél 4 körül érkez-
tünk meg szállásunkra, a „Haus 
der Jugend”-be. Miután elhe-
lyezkedtünk a szobákban, Fe-
renc atya megmutatta nekünk a 
várost a közeli kilátóból. 
Vacsoránkat a szálláson fo-
gyasztottuk el, majd házigazdá-
ink játékos ismerekedő foglal-
kozásokat tartottak a résztve-
vőknek. 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 megér-
kezett,  foglalkozásokon vettünk  

Egyházmegyei iskolások 
zarándoklata Passauban 

részt, melynek a „hitünk” volt a 
témája. A német gyerekekkel 
együtt, különböző helyzetgya-
korlatok 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 vet-
tünk részt. Kalandoztunk bibliai 
vidékeken, megismerkedtünk a 
ministránsok feladatival, barká-
csoltunk és még rengeteg más 
programot szerveztek meg ne-
künk a helyi katolikus ifjúsági 
szervezetek.  

A találkozót püspöki szent-
mise zárta. A szentmisét Dr. 
Stefan Oster püspök úr celebrál-
ta, abban a templomban, ahol 
Gizella királyné sírja is találha-
tó. A misén tanulóink olvasták 
fel magyarul a Szentleckét, az 
Evangéliumot és a könyörgést.  
A mozgalmas és fárasztó nap 
után visszasétáltunk a szállá-
sunkra. Mindannyian élmények-
kel gazdagon tértünk nyugovó-
ra. 

A visszaúton együtt tölthet-
tünk 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 születésé-
nek 100. évfordulója rendkí-
vüli esemény volt a Székesfe-
hérvári Egyházmegye életé-
ben. A számos zarándokot 
vonzó emlékmise keretében 
bejelentésre került, hogy a 
Nemzeti Emlékhely és Ke-
gyeleti Bizottság döntése 
alapján, a nemzeti sírkertbe 
sorolta Kaszap István jezsuita 
novícius nyughelyét. 

Március 29-én, a püspöki 
szentmise elején, Tóth Tamás 
plébános köszöntötte a ven-
dégeket,   köztük   Gedai   Ist- 

tékelni az egész magyar közé-
letet, amikor a politikai, és er-
kölcsi összeomlás után újra 
kellett kezdeni az életet. „A 
legkiválóbbak felismerték, 
hogy ebben az újjáépítésben a 
magyar fiataloknak kiemelke-
dő szerepet kell adni. Kaszap 
István maga is cserkész volt. 
Az Ő szelleme segítette a ma-
gyar ifjúságot annak a hitval-
lásnak az elmondásában, 
amelynek az utolsó sora így 
hangzott: „Hiszek Magyaror-
szág feltámadásában.” „Nem 
véletlen,   hogy  1945  után  a  
cserkészet volt az első szerve-
zet, amelyet felszámoltak - 
mondta az elnökhelyettes, és 
hozzátette. Majd fél évszáza-
dig arra törekedtek, hogy 
megsemmisítsék azt a keresz-
tény nemzeti értékrendet, a-
mely a magyar történelem so-
rán mindenkor megmentette 
hazánkat. „Ti, cserkészek, a-
kik újra élhetitek a cserkész-
életet, rátok vár az a magyar 
jövő, amelynek a végső ki-
csengése: - „Hiszek Magya-
rország feltámadásában.” - 
Nagy a felelősségetek és na-
gyon 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 ki-
vételes ünnepre, az egyház-
megye határain túlról is, lelki 
egységet alkotva Kaszap Ist-
ván tisztelőiként. Köszöntötte 
a hazánk egyik legidősebb 
cserkészét, aki 91 évesen el-
jött, hogy egykori példaképe 
előtt tiszteletét tegye.  

A főpásztor ezután bemu-
tatta a szentéletű kispap élet-
útját, méltatta Istennek adott 
életét, amely ma is példa a 
korunk fiataljainak, és minda-
zoknak, akik már nem a fia-
talság éveiben járnak. Hitből 
fakadó akaraterejével, nem-
csak kiemelkedő teljesít-
ményre volt képes, hanem a 
szenvedést is vállalni tudta. 
Rövid életében megvalósítot-
ta, amit Isten elgondolt róla. „ 
Azok, akik lelkileg tudtak 
hozzá közeledni, hamar meg-
sejtették a szentet, az embert, 
aki  Istennek adta  magát.  Így  

A szentmise végén felszó-
lalt 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 köteles-
ségét teljesítő. Kaszap István 
rövid, de annál teljesebb éle-
te, a legjobb igazolás a cser-
készet által használt nevelési 
módszer működésére, amely 
valódi személyes elkötelező-
déssel és az önnevelésre való 
hajlandósággal találkozik, a 
jelen épülésére.” 

A szentmise után az egész 
ünneplő közösség Spányi An-
tal püspök és a papság veze-
tésével, Kaszap István sírjá-
hoz vonult, hogy együtt 
imádkozzanak, tiszteletük je-
léül koszorúkat és gyertyákat 
helyezzenek el és köszönetü-
ket fejezzék ki a sírban nyug-
vó kispap példaértékű életé-
ért, közbenjárásáért. 

Berta Kata 
Fotó: dr. Berta Gábor 

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 örökké-
valóságban hisz... A mi föl-
adatunk: hűnek lenni mindvé-
gig; kitartani, ha törik, ha sza-
kad. Ez magasztalja föl az Is-
tent, ez dicsőíti meg az em-
bert, az emberiséget.” 

vánt, a Nemzeti Emlékhely és 
Kegyeleti Bizottság elnökhe-
lyettesét, a Fejér Megyei 
Közgyűlés alelnökét, Wilmek 
Tibort, dr. Cser-Palkovics 
polgármestert, Mészáros Atti-
la alpolgármestert, Dr. Orosz 
Zoltán altábornagyot, a Hon-
véd Vezérkar főnökhelyet-
tesét, Huszár János vezérőr-
nagyot, a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsno-
kát, a Magyar és a Szlovák 
Cserkészszövetség vezetőit és 
képviselőit, a Kaszap István 
Alapítvány tagjait, a szerzete-
seket és szerzetesnővéreket, 
az egyházmegyés papokat és 
minden zarándokot.  

A plébános megemléke-
zett egy nemrég elhunyt egy-
házközségi tagjáról, aki 
Kaszap István kortársaként, 
szívesen emlékezett vissza a 
példaértékű életet élt fiatal-
emberre. 

A köszöntő után Gedai Ist-
ván elnökhelyettes ünnepi be-
szédében méltatta Kaszap Ist-
ván szerepét a Trianon utáni 
időkben,  amikor át kellett ér- 
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A Székesfehérvári Egy-
házmegye és a Központi Sze-
minárium szervezésében ápri-
lis 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 ér-
demlő hitelességéről és mély-
ségéről beszélt, amely már 
kispapként, a konferenciák 
hallgatójaként is megérintet-
te.  

A megnyitó után  Mózessy 
Gergely, a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Gyűjtemény 
igazgatója szólalt fel. Újdon-
ságokkal teli, érdekes elő-
adással tárta elénk dr. Tusor 
Péter, a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem docense, 
MTA-PPKE 'Lendület' Egy-
háztörténeti Kutatócsoport 
vezetője Prohászka Ottokár-
ról az 1911 és 1913 közötti, a  

római Sacra Congregatio 
Consisto-ralis levéltárában 
fellelhető forrásokat.   

Grósz András, történész, 
levéltáros a budaörsi Bleyer 
Jakab Helytörténeti Gyűjte-
mény volt munkatársa, Pro-
hászka Ottokárnak a német 
nemzetiségi kérdés megoldá-
sára vonatkozó koncepcióit 
vizsgálta.  

A konferencia záróakkord-
jaként Prohászka Ottokár: Az 
Elmélkedések az Evangéli-
umról új kiadását Dr. Szabó 
Ferenc SJ, teológus, tanár,  
író-költő, mutatta be.   
A konferencia után a megem-
lékezés 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 iro-
daigazgatóval, és Papp Tamás 
helyettes-esperessel konce-
lebrált   szentmise   elején  el- 

mondta: Prohászka Ottokár, 
Magyarország apostola és ta-
nítómestere, ma is aktuális és 
időszerű lelkivezető. Életpél-
dájával és szellemi hagyaté-
kával megmutatta nekünk, 
hogy nem a pillanatnyi, ha-
nem az örök értékekre kell fi-
gyelnünk. Krisztuson keresz-
tül szemlélve az életet, köve-
tendő módon vállalta kereszt-
jét és szolgálatát, így építette 
Isten országát. 

A homíliájában Papp Ta-
más Jézusról, az irgalomban 
gazdag Istenről beszélt, akire, 
mint „életmintára” tekintett 
Prohászka püspök.  

Az ünnepi szentmise után 
a Központi Szeminárium ud-
varán álló Prohászka szobor-
nál rótták le tiszteletüket a 
megemlékezők, és Spányi 
Antal megyés püspök vezeté-
sével imádkoztak  Ottokár 
püspök mielőbbi boldoggá 
avatásáért, közbenjárásáért, a 
magyar egyházért, papi hiva-
tásokért. Az imádság végén 
koszorúkat helyeztek el a 
Székesfehérvári Egyházme-
gye, a Szociális Missziós Nő-
vérek és Központi Szeminári-
um 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.   

A húsvéti triduum Nagy-
csütörtökön az olajszentelési 
szertartással kezdődött. Szé-
kesfehérváron a székesegy-
házban, gyűltek össze az egy-
házmegye papjai, hogy meg-
újítsák fogadalmukat. A litur-
giát vezető Spányi Antal me-
gyés püspök megáldotta a 
katekumenek és a betegek 
olaját, valamint a krizmát. A 
főpásztor a papi hivatás örö-
meiről és nehézségeiről is be-
szélt, a Krisztusnak teljesen 
átadott papi életről.  

Az utolsó vacsora emléké-
re tartott püspöki szentmisé-
ben a főpásztor Isten Szerete-
tének titkáról beszélt, amelyet 
ezen  a  napon  háromfélekép- 

pen szemlélhetünk: (...) meg-
alapította az Oltáriszentséget, 
hogy velünk maradhasson; 
papságot adott nekünk, olyan 
személyeket, akiket lefoglalt 
magának és elküldött tanúsá-
got tenni a világba. A lábmo-
sás szertartása, pedig Jézus 
szolgáló szeretetét idézi 
elénk, amelyet új parancsával 
megerősített: „Úgy szeressé-
tek egymást, amint én szeret-
telek titeket!” (Jn 13,34), oda-
adással és elfogadással.  Az 
oltárfosztás, a templomban 
kialvó fények, a virrasztás 
már Krisztus szenvedéstörté-
netének kezdetét elevenítették 
fel. 

Nagyszombaton az Egy-
ház imádságban a Szent Sír 
előtt marad, ahol Isten Fiának 
teste fekszik. Az éjszakai 
Húsvéti vigíliában az újonnan 
megkereszteltek és az egész 
keresztény közösség szíve új-
ra éled az örömteli Gloria és 
Alleluja éneklése közben, 
mert Krisztus feltámadt és le-
győzte a halált. „Ezen a na-
pon valami teljesen megvál-
tozott és új értelmet nyert: 
már nem a bűné és a gonoszé 
a végső szó, hanem Krisztus 
feltámadásának fénye ragyog-
ja be a sötétet. Krisztus le-
győzte a halált és a bűnt. Be-
teljesedett. Ez a hit tapaszta-
lata, a döntés pedig a mienk: 
a  fényt vagy a sötétséget  vá- 

Húsvét első napján a me-
gyés püspök arról beszélt, 
hogy az apostolok először 
nem értették az Úr szavait, de 
később közvetlen és csodála-
tos tapasztalatot szereztek a 
feltámadásról, szemtanúi vol-
tak ennek az eseménynek. 
Tekintéllyel bíró tanúságtétel-
üknek köszönhetően sokan 
eljutottak a hitre, mi is a fel-
támadt  Krisztusban  való  hi-  

NAGYCSÜTÖRTÖK 

Nagypénteken, délután 
Spányi Antal püspök vezeté-
sével a város papjai és hívei 
közös keresztutat jártak. Az 
egyes stációk a családban 
megélt keresztek hordozásá-
ról, és azok krisztusi szeretet-
tel való elfogadásáról szól-
tak.  Az esti szertartás közép-
pontjában 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, ak-
kor az önmagát átadó Életet 
szemléljük.” Az egész vilá-
gért mondott egyetemes kö-
nyörgések után kereszthódo-
lat következett, majd elkezdő-
dött a hívek imája a Szent Sír 
mellett. 

NAGYPÉNTEK 

NAGYSZOMBAT - HÚSVÉTI VIGÍLIA 

lasztjuk-e.” - hangsúlyozta 
Spányi Antal püspök, majd 
hozzátette: „A Föltámadott itt 
van, velünk van. Ennek örö-
mére hív ez az éjszaka, és en-
nek tanúságtételére küld min-
ket az egyház.” A beszéd után 
következett a mindenszentek 
litániájának elimádkozása, a 
víz megáldása és a hívő kö-
zösség keresztségi fogadal-
mának megújítása. Az áldo-
zás után a hívek a papsággal 
együtt körmenetben haladtak 
végig az éjszakai belvároson, 
majd visszatérve a templom-
ba rövid imádság után szent-
ségi áldásban részesültek. 
Krisztus feltámadt! Valóban 
feltámadt! Halleluja! 

HÚSVÉT 

tünket az apostolok tanúság-
tételére alapozzuk. „Hitünk 
szorosan kapcsolódik tanú-
ságtételükhöz, hozzájuk csat-
lakozva mi is, olyan tapaszta-
latra jutunk, amely minket is 
a feltámadás tanúivá tesz. 
Nagy szükség van erre főkép-
pen a mai világban, ahol elfe-
ledkeztek Istenről, és amely-
nek súlyos következményeit 
viseljük. 
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Háromnapos püspöki nagyböjti lelkigyakorlat  

Első lelkigyakorlatos el-
mélkedésében a megyés püs-
pök kifejtette, általában meg-
van a tervünk saját életünkre 
vonatkozóan, Isten azonban 
nevünkön   szólít   bennünket,  

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  

megérdemlem, vagy jár ne-
kem, hanem azért, mert sze-
ret. Nem mondhatom, hogy 
félek, hogy alkalmatlan va-
gyok, vagy most még nem ér-
tem, de majd egyszer meg-
érek rá. Ha nem teszek tanú-
ságot Istenről, ki jön utánam, 
hogy megtegye helyettem, és 
végigjárja az én utamat?” - 
tette fel a kérdést a főpásztor 
majd hozzátette. Nagy a fele-
lősségünk, mert az Isten sza-
vát, az Egyház tanítását sokan 
nem fogadják el. Isten azon-
ban rajtunk keresztül akar  

A főpásztor végül arról 
beszélt, hogy Isten a felada-
tokhoz erőt is ad. Jobbítani 
kell a világot, a hibát felis-
merni, javítani, az önzés he-
lyett másokra figyelést, a sze-
retet hirdetni. „Öröm kell a 
szívekbe, amelyekben a 
Szentlélek lakik, öröm a küz-
dő és harcot vívó lelkekbe, 
mert az öröm erő és a lehan-
goltság gyöngeséget hoz.” - 
hangsúlyozta a püspök, majd 
a szentségekben rejlő kegyel-
mi erőre hívta fel a figyelmet. 
„Örüljünk keresztségünknek,  

Nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédeket tartott 
Spányi Antal megyés püspök a székesfehérvári székesegy-
házban a Nagyhét első három napján. „Istennek terve van 
velünk - hangsúlyozta a főpásztor. Nevünkön szólított ben-
nünket, kiválasztott, mert bízik bennünk. Feladatot bízott 
ránk, amelyet a Lélek erejében, Isten közelségében  tudunk  
teljesíteni.”  

Az elmúlt évek hagyomá-
nyait követve, Spányi Antal 
megyés püspök atya a nagy-
hét során Székesfehérvárra 
hívta az egyházmegye papnö-
vendékeit. A főpásztor fon-
tosnak tartja, hogy a kispapok 
minél jobban megismerkedje- 

nek az egyházmegye papsá-
gával, élő hagyományaival, 
és maguk is szolgáljanak leg-
főbb ünnepnapjainkon. Sze-
mélyes találkozó keretében is 
beszélgettek Nagyszombat 
délelőttjén. 

Fotó: Ugrits Tamás 

 örömhírt küldeni mindazok-
nak, akikkel találkozunk, aki-
ket megszólíthatunk. „A vi-
lágban 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 bennün-
ket sajátos, egyedi feladatot is 
ad nekünk. Fontosak vagyunk 
számára. Le akar foglalni ma-
gának, és miközben meg-
hagyja 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 vé-
gezzük az irgalmasság testi és 
lelki cselekedeteit. Isten al-
kalmassá tesz a feladatra. 
„Erőnkön felül nem tesz pró-
bára, és nem ad nagyobb kí-
sértést sem, mint amit el tu-
dunk viselni, amit le tudunk 
győzni... Harmóniát kell te-
remteni a saját céljaink, vá-
gyaink és Isten terve között, 
és ebben a Szentlélek segítsé-
gét kell kérnünk. Jellé kell 
lenni válnunk a világban!” 

adjunk hálát az Úrnak a ke-
gyelmekért, amely által Isten 
gyermekei lehetünk. Kapjunk 
erőt a szentgyónásban, meg-
szabadulva bilincseinktől 
kezdjünk új életet. Az Oltári-
szentséggel, amely az örök 
élet kenyere, valóban Krisz-
tus lakjék szívünkben. A be-
tegek szentsége adjon erőt a 
végső dolgokkal való szem-
benézésre, merjünk az Örök 
Élet felé nézni. „A házasság 
szentsége adjon erőt a hűség-
hez, az újra kezdéshez, ha 
kell a mindennapi szeretet 
megújításához, az élet oda 
ajándékozásához, hogy örö-
münk mások boldogságában 
legyen.” 

Spányi Antal püspök 
nagyheti elmélkedéseinek vé-
gén azt kívánta, hogy az idei 
húsvéton új látásmódra jus-
sunk, erősödjünk meg abban, 
hogy meghívást kaptunk az 
egyház közösségébe, amely-
nek tagjai vagyunk. 
„Kövessük hát Krisztust, a mi 
saját életszentségünk útján az 
Egyházban, Mária oltalmá-
ban!” 

Berta Kata 
Fotó: Somogyi Tamás 
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Városi családi keresztút  

A székesfehérvári székes-
egyházban Spányi Antal me-
gyés püspök tartotta a virág-
vasárnapi ünnepi liturgiát 
március 20-án, amely a ha-
gyományos barkaszenteléssel 
és körmenettel kezdődött a 
Hozsannát éneklő hittanos 
gyerekek kíséretében.  

„Jézus jeruzsálemi bevo-
nulásának emléknapján az 
öröm és a szenvedés, az ün-
neplés és a gyász együtt jele-
nik meg. Ez jelentős ese-
mény, a Fény és a Sötétség 
metszéspontjában áll.” - 
hangsúlyozta a főpásztor 
szentmisében. 

A megyés püspök arról is 
beszélt, hogy a húsvéti ün-
nepre Jeruzsálembe érkező 
Jézust ujjongva fogadja a 
nép, a messiás-királynak kijá-
ró tisztelettel köszönti őt. 
Szenvedésének voltak pozitív 
szereplői, akik nem féltek a 
hatalmon lévők megtorlásá-
tól. „Krisztus szeretetében ra-
gyogtak, miközben körülöt-
tük, óriási volt a sötétség, a 
gyűlölet, a harag és a szere-
tetlenség. A történet emberi 
oldala, hogy az, aki jóllakatta 
az embereket, aki meggyó-
gyította a vakokat, bénákat, a 
megszállottakat, és akinek 
szavai magasztos igék voltak, 
azt végül az ellenszenv, ha-
rag,  és  gyűlölet  vette  körül.   

A halálos ítélet maradt szá-
mára.”  

A főpásztor Prohászka   
Ottokár virágvasárnapi gon-
dolatait is idézte, miszerint a 
barkaág a dicsőség és győze-
lem pálmaágaihoz hasonlít, 
amellyel „követnünk kell 
Krisztust a hűségben, az áldo-
zatban, a szeretetben, akár a 
keresztet is hordozva, a halál 
kapuján át.” 

A megyés püspök végül 
kifejtette, Virágvasárnap mi-
ért jelentős eseménye éle-
tünknek.  „Jézus drámájának 
kezdetén, fel kell ismernünk, 
hogy követnünk kell Őt, nem-
csak szóval, pillanatnyi lelke-
sedéssel, hanem hűséges ki-
tartással, ragaszkodással. .. 

Meg kell változnunk, más-
ként kell tennünk, mint eddig. 
Egy hét áll ellőttünk, amelyet 
Krisztus velünk akar eltölteni. 
Ha több lesz a csönd ben-
nünk, többet akarunk befelé 
fordulni, ha nem csak Virág-
vasárnap követjük, hanem az 
Ő nyomán járunk egész hé-
ten, akkor belép életünk min-
den napjába is.” - mondta fő-
pásztor, majd azt kívánta, 
hogy ezen a húsvéton „a ke-
gyelem győzze le bennünk a 
bűnt, a rosszat és Krisztusi 
embert teremtsen bennünk.” 

Berta Kata 
Fotó: Somogyi Tamás 

Virágvasárnap a székesfe-
hérvári Szent Kristóf temp-
lomban gyűltek össze a kis- 
és nagygyerekes családok, 
hogy a hagyományoknak 
megfelelően közösen járják 
végig a családok keresztútját. 
A Szent Imre Általános Isko-
la és Óvoda szervezésében a 
stációkat idén is gyereksze-
replők jelenítették meg, az el-
mélkedéseket a szülők olvas-
ták fel. Az eseményen Spányi  

elvesztésének fájdalma gyö-
tör.  

A keresztút állomásai közt 
ismert gitáros énekekkel kí-
sérték a stációkat Virág 
György Barnabás és a JUK 
együttes, valamint az óvoda-
pedagógusok.  

Végezetül Spányi Antal 
megyés püspök a keresztút 
imádságait az egyházmegye 
családjaiért ajánlotta fel. 

Berta Kata 
Fotó: dr. Berta Gábor 

Antal püspök mellett részt  
vett Ugrits Tamás irodaigaz-
gató és Tóth Tamás plébános. 

Korabeli ruhákat idézve 
öltöztek be gyerekek és ele-
venítették meg Jézus szenve-
déstörténetének szereplőit. 
Az egyes stációkhoz kapcso-
lódó történéseket, szavak nél-
kül, pantomimszerűen adták 
elő a kisiskolások és óvódá-
sok. 

Az óvónők kérésére a szü-
lők  rövid  elmélkedéseket ol- 

vastak fel, amelyek a család-
ban megélt nehézségekről, 
keresztekről szóltak és ar-  
ról, hogy ezeket erős lélekkel 
elfogadva a család igazi sze-
retetközösséggé váljon. Imád-
koztak többek közt a szétesett 
családokért és azért, hogy 
minden gyermek megszület-
hessen, hogy Jézus szenvedé-
se és feltámadása által töröl-
jön le minden könnyet azok 
szeméről, akiket családtagjuk  
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Édesapák, családfők megáldása 

A székesfehérvári egyház-
megyében a hagyomány sze-
rint Szent József napján min-
den templomban megáldották 
az édesapákat. Spányi Antal 
megyés püspök Takáts Nán-
dor ny. püspökkel, és a város 
papságával a székvárosban, a 
karmelita  templomba várta  a  

családapákat. Az egykori papi 
szemináriumi templom ugya-
nis védőszentjeként tiszteli 
Szent Józsefet, Szűz Mária 
jegyesét. Sokan érkeztek csa-
ládfők a Szent József-napi 
püspöki misére, hogy áldást 
kérjenek életükre, apai-nagy-
apai hivatásukra.  

A szentmisében a főpász-
tor arról beszélt, hogy a mai 
fiatalok elé olyan életmodellt 
állít a közgondolkodás, amely 
nem felel meg az Istentől el-
gondolt emberi élet céljának. 
Lerombolnak minden olyan 
eszményt, ami a jóban meg-
tart, és magasztos életfelfo-
gásra buzdít. „A rendetlen kí-
vánságokat megerősítik élet-
vezetési 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 értékek-
től. A hamisság kultuszában 
kevés szó esik az áldozatvál-
lalásról, a tiszta életről, a tisz-
ta szerelem szépségéről.” - 
hangzott el a beszédben.  

 „Ne méricskéljünk, ne 
hasonlítgassunk, mennyit ad-
tam, mennyit kaptam, mit 
mutat a mérleg, mert ez nem 
a szeretet útja! Követeléssel, 
elvárásokkal nem lehet bol-
dog életet építeni a család-
ban! Meg kell tanulni, hogy 
igazán az az enyém, amit   
oda adtam már másnak! Le-
gyünk hűségesek, és építsünk 
a nehézségekben is az Isten 
kegyelmére, mert aki Isten-
ben bízik, az nem csalódik. 
Legyen a férfi biztos pont a 
házastárs, a család életében, 
akire lehet építeni nem csak 
ma, hanem mindhalálig, aki-
re építve lehet családot ala-
pítani, és közösen megélni a 
családi élet örömeit és közö-
sen megvívni a nehézsé-
geivel.” 

A megyés püspök végül 
arra szólította fel az apákat, 
fedezzék fel újra Szent Józse-
fet, mint olyan eszményképet, 
akiről a Szentírás azt mondja, 
„igaz ember volt”. Hittel élte 
életét, amelyben mindig az 
Úrra figyelt. Csak így fogad-
hatta el Isten tervét - családjá-
val, Máriával és Jézussal, - 
amit emberi módon Ő sem 
foghatott fel. „Hittel hallga-
tott lelkiismerete szavára, 
ezért elfogadta a rábízott 
gyermek gondozását és lett a 
Szent Család védelmezője. 
Nem vágyott többre, csak ar-
ra, hogy Isten akarata megva-
lósuljon... Szent József min-
denét az Úrnak adta, így nyert 
értelmet élete, és így lett béke 
benne, bármi történt körülöt-
te. Az Ő példájára készüljünk 
mi is úgy a közelgő húsvétra, 
hogy bízzunk mindent az Úr-
ra, és tegyünk meg mindent 
családunk körében, Isten di-
csőségére!” 

A szentmise végén külön 
áldásban részültek az édes-
apák, akikért a főpásztor, 
Szent József közbenjárását 
kérte, hogy az apák, mint a 
család kisegyházának papjai, 
az Ő példája nyomán „imád-
ságra, hitre, az istentiszteleten 
való részvételre, és becsületes 
munkára” neveljék gyerme-
keiket. 

 
Berta Kata 

Fotó:  dr. Berta Gábor 

Életútjának állomásait - 
népi dallamokkal és táncok-
kal felelevenítő - megható 
műsorral köszöntötték a szé-
kesfehérváriak a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési 
Házban Kallós Zoltán nép-
rajzkutatót és népzenegyűjtőt 
90. születésnapja alkalmából 
március 31-én. A számos díj-
jal elismert Nemzet Művészé-
nek Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város  Önkormányzat 
Közgyűlése „Székesfehérvár 
Tiszteletbeli Polgára” kitünte-
tő címet adományozott, amit 
dr. Cser-Palkovics András 
adott át neki.    

Mezőföld, Moldva és Gyi-
mes, Kalotaszeg, Mezőség, 
Válaszút és Bonchida dalla-
maival, táncaival ajándékoz-
ták meg a fehérvári  népi ze-
nekarok, néptáncegyüttesek, 
valamint zenészek, énekesek 
és táncosok az erdélyi ma-
gyarság emblematikus szemé-
lyiségét, az erdélyi magyar 
népzenei és néptáncmozga-
lom elindítóját, Kallós Zol-
tánt. A 90. születésnapját   
ünneplő néprajzkutatónak 
megható gálaműsorral ked-
veskedtek a székesfehérvári-
ak a Szent István Hitoktatá-  
si és Művelődési Házban.  Az  

A műsor végén Kallós 
Zoltántól hangzott el egy idé-
zet: „Addig leszünk magya-
rok, amíg magyarul éneke-
lünk és magyarul táncolunk.” 
S a jelenlévők, így is tettek, 
énekesek, zenészek, tánco-
sok, nézők, gyerekek és fel-
nőttek közösen énekelték Zoli 
bácsinak a Sok születésnapo-
kat … kezdetű éneket, amit 
az ünnepelt meghatódva fo-
gadott. 

Forrás:  
www.szekesfehervar.hu 

egyes műsorblokkok Zoli bá-
csi életének meghatározó ál-
lomásait idézték fel, énekek-
kel, táncokkal, dallamokkal.   

Az esten fellépett az Alba 
Regia Táncegyüttes, az Alba 
Regia Alapfokú Művészeti 
Iskola, a Hermann László Ze-
neművészeti Szakközépiskola 
és Alapfokú Művészeti Isko-
la, a Galiba, a Gatyamadzag, 
a Magos, a Tilinkó és a Szed-
tevette Zenekar, valamint 
több szólótáncos, zenész, 
énekes. (...)  
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A Magyar Katolikus Rádió Székesfehérváron 

Közönségtalálkozóra hív-
tak minden kedves rádióhall-
gatót és érdeklődőt a Katoli-
kus Rádió munkatársai a 
Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házba, április 
11-én. A „Délutáni találko-

zás” műsorának vendége volt 
Spányi Antal megyés püspök, 
Smohay András, az Egyház-
megyei 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 közvetítet-
te. 

Az est során a beszélgető-
partnerek szóltak arról, hogy 
milyen válaszokat ad az egy-
ház az átlagemberek és a je-
len világ kérdéseire, de ter-
mészetesen arról is, hogy mi-
ként kapcsolódik a kultúra és 
a művészet a város minden-
napjaiba.  
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Irgalmasság éve - a Vox Mirabilis Kamarakórus 
programsorozata 

„A Vox Mirabilis Kama-
rakórus tagjai örömmel 
mondtak igent az 
„Irgalmasság évére”, s egy-
ben elhatározták, hogy meg-
tesznek mindent, hogy a rá-
szorulókat és a nehéz helyzet-
ben lévőket segítsék ebben az 
évben. A programsorozat első 
állomása március 22-én a szé-
kesfehérvári börtön volt, ahol 
Tornyai Gábor atya húsvéti 
szentmiséjén adtak zenei 
szolgálatot. 

Gábor atya szelíd, mo-
solygós kedvessége áthatotta 
az egész termet. Arról prédi-
kált, hogy a Megváltó Krisz-
tus életet adott nekünk, azt 
akarja, hogy éljünk. A szere-
tet = élet. Láthatóan megren-
dültek ettől az üzenettől, és 
sokan morzsolgatták a köny-
nyeiket az énekek alatt. 

A Vox Mirabilis Kamara-
kórus szép, húsvéti alleluja 
feldolgozásokkal készült, az 
éneklést ajándékként „adták 
át”. Közvetlenek, nyíltszívű-
ek és nagyon hálásak voltak a 
fogvatartottak.  

Szép volt látni, hogy az 
elítéltek olvasták fel az olvas-
mányokat,   olyan  kifejezően  

és  folyamatosan,  amit temp-
lomban ritkán hallani. A pré-
dikációra is többen odafigyel-
tek, számukra az egyszerű 
szavak is sokatmondóak vol-
tak: Jézus az emberek iránti 
szeretetből vállalta a kereszt-
halált, feltámadásával tanúsí-
totta, hogy nem a halál az úr. 
Isten szeretettel vár minden 
embert, hiszen számára min-
denki egyformán fontos, és 
mindenki képes lehet vissza-
találni Hozzá. Isten akkor is 
vár ránk, ha esetleg eltávolo-
dunk tőle „ha te elfordulsz is, 
én akkor is szeretlek”.  

Az irgalmasság, és a túl-
áradó szeretet különös hang-
súlyt kapott a prédikáció- 
ban. 

Néhány gondolat a kórus-
tagoktól: 

„Elgondolkodtató volt, 
hogy nem szabad elítélnünk a 
bűnösöket, mert egyedül Isten 
ítélheti el őket. Mi az én bű-
nöm az övékhez képest? De 
tudhatom-e bizonyosan, hogy 
kevesebb, csak azért, mert a 
világi törvények szerint az 
enyém nem bűn? Isten törvé-
nye más mérce.” 

„A tágra nyílt szemű fog-
vatartottak egyszerűsége döb-
benettel töltött el. Vajon me-
lyik miért lehet ott? Mit kö-
vethetett el? Jó lett volna el-
beszélgetni egyik-másik em-
berrel. Megbánták-e már tet-
tüket? Ha most kimehetné-
nek, hogyan folytatnák az 
életüket? Kit hagytak otthon, 
ki várja őket…?” 

„Engem nagyon megérin-
tett a börtönmise hangulata és  

a lelkesedés a börtönlakók ré-
széről, hogy sokféle különbö- 
ző ember ült ott egymás mel-
lett, és együtt, egyként vettek 
részt a misén. Tényleg lát-
szott rajtuk, hogy örülnek ne-
künk, megérezték, hogy ad-
tunk nekik valamit a kórus-
muzsikán keresztül.” 

 „Végig azt éreztem, hogy 
áldás van a szolgálaton. Gá-
bor atya őszinte szeretete, 
ami feltétel nélkül elfogadó 
és nem megítélő, nagyon fel-
emelő 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 meg-
érintette a mise, az éneklés, 
és ez a találkozás.” 

Mindenki nagyon hálás 
volt a kórus szolgálatáért: 
meleg szívvel köszönték a 
fogvatartottak, az őrök és Gá-
bor atya is, remélve, hogy 
máskor is meglátogatjuk őket. 
Igen! Karácsonykor is elme-
gyünk! 

 
Zemlényi Katica  

karnagy 

Húsvéti adomány  
családoknak 

Spányi Antal megyés püs-
pök élelmiszercsomagokat 
adott át a rászorulóknak Szé-
kesfehérváron, a Magyarok 
Nagyasszonya Plébánián. Or-
szágszerte mintegy 186 tonna 
élelmiszer gyűlt össze a Tar-
tós szeretet adománygyűjtő 
akció során. Idén március 6. 
és 13. között rendezték meg 
hazánk templomaiban a nagy-
böjti élelmiszergyűjtést. A 
beérkezett adományokból a 
Karitász csoportok készítettek 
ajándékcsomagokat, amelye-
ket még húsvét előtt eljuttat-
nak a rászorulók számára.  
Az idei nagyböjti akció során 
ismét rekord mennyiségű 
adomány gyűlt össze. A min-
tegy 186 tonna élelmiszerből 
országosan több mint 25 ezer  

család részesül még az ünnep 
előtt. A Székesfehérvári Egy-
házmegyében, csaknem 100 
karitászcsoport munkatársai 
21 ezer kiló tartósélelmiszert 
osztanak szét mintegy 3 ezer 
rászoruló családnak. 

Székesfehérváron az 
Öreghegyi Magyarok Nagy-
asszonya Plébánia Karitász-
csoportjának munkatársai és 
önkéntesei szervezésében 
Spányi Antal megyés püspök, 
a Katolikus karitász elnöke 
adott át élelmiszercsomago-
kat a rászorulóknak.  

Az átlagosan 8-10 kg-os 
csomagok tartalma: liszt, olaj, 
rizs, cukor, tészta, konzervek, 
tea, készétel konzervek és 
édesség. Az ajándékcsomago-
kat   kiegészítették  még  több  

finomsággal is a gyermekek 
számára, valamint a DM pe-
lenkaprogram adományaival, 
és öngondoskodó családokért 
akció keretében vetőmagok 
ajándékozásával. 

Öreghegyen így a 100 el-
készült csomag legtöbbjét az 
önkéntes munkatársak szállí-
tották ki még Húsvét előtt  

azoknak, akik otthonaikban 
várták a segítséget. 

Hálásan köszönik minden 
adományozó nagylelkű segít-
ségét, 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 hit-
oktatók és világi munkatársak 
nagyböjti lelkinapja Székes-
fehérváron. Spányi Antal me-
gyés püspök arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az idei Hús-
vétra készülve, Isten irgalmas 
szemével lássuk meg mi is az 
embereket és vállaljuk külde-
tésünket. „A boldogtalanság 
virtuális világával szemben, 
építsünk egy új, az Istentől az 
emberek számára elgondolt, 
valós világot!” - mondta a fő-
pásztor. 

Beszédében a megyés püs-
pök 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 je-
lentéktelenné válunk. Kiszol-
gáltatottak leszünk egy olyan 
általánosan elfogadott erköl-
csi rendnek, amelynek áldo-
zatává válhatunk. 

A főpásztor arról is be-
szélt, hogy a mostani nagy-
böjtben mennyi profán dol-
gokról, bűnről ír a média. 
Rajtunk múlik, hogy Isten he-
lyét mi veszi át a világban. 
Őnélküle nincs béke, és üres-
sé válik a szív. Ezért, Isten 
ma is hív, mint egykor az 
apostolokat. „Gyűjtsük egybe 
Isten népét, tegyünk tanúsá-
got róla! Egy pedagógusnak, 
hitoktatónak, lelkipásztori 
munkatársnak új útra kell té-
ríteni 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 egy-
házmegye minden plébániájá-
ról érkező hitoktatók és mun-
katársak megtöltötték a dísz-
termet. A főpásztor folytatta 
nagyböjti gondolatait. 

„Rajtunk múlik, hogy éle-
tünket mi akarjuk-e formálni, 
figyelünk-e Isten tervére. 
Megértjük-e üzenetét, amely-
lyel meg akar ajándékozni 
bennünket. Megdöbbentő ter-
vének szépsége, a mi dol-
gunk, hogy felismerjük-e és 
elfogadjuk-e azt.” - majd 
folytatta. „Jézus mindenkit az 
igazságra tanított, arra, ami 
szabaddá tesz. Mindenkinek   

önmagát adta, szeretetét fenn-
tartás nélkül. Ennek a szere-
tetnek hatalma volt, mert ha-
lottat támasztott fel, betegeket 
gyógyított,  bűnöket bocsátott  
meg, hogy újjáélesszen ben-
nünket.” 
Gondolatait így zárta: 
„Nagyböjt a megújulás ideje, 
kérjük, vezessen bennünket 
az úton, ahol Krisztus jár 
előttünk, régi és mai szentek-
kel együtt! Őt kövessük!” 

Az elmélkedés után aktuá-
lis és sürgető szakmai kérdé-
sekről tartott előadást Szalma 
István, az Egyházmegyei Hit-
oktatói Felügyelőség igazga-
tója. Először arról tájékozta-
tott, hogy az egyházmegye  

területén jelenleg 250 oktatási 
intézményben 154 hitoktató 
tanít, 11 591 gyermeket 1173 
csoportban. Majd beszélt a hit
- és erkölcstanoktatás előírá-
sainak alkalmazásával kap-
csolatos feladatokról, lehető-
ségekről, és kötelezettségek-
ről különös tekintettel az ápri- 
lisi beiratkozásokkal és a má-
jusi átiratkozásokkal kapcso-
latban. 

Ezután a hitoktatók és 
munkatársak megosztották ta-
pasztalataikat a húsvéti ké-
szülés idejéről, az iskolában 
és az egyházközségben vég-
zett missziós tevékenységről. 

A lelki nap zárásaként 
Spányi Antal  megyés püspök  

megköszönte a hitoktatók és 
lelkipásztori kisegítők mun-
káját 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 Szé-
kesfehérváron, a Felsővárosi 
Közösségi Házba március 8-
án. Az est házigazdája a böjt-
ről, a Szent Három Nap litur-
giájáról, a húsvéti készületről 
kérdezte vendégét.  

A beszélgető esten szó 
esett Európa és a keresztény- 

ség jövőjéről, a hitelességről, 
és arról is, hogy az idei hús-
vét miben különbözhet az ed-
digi ünnepektől.  

Spányi Antal püspököt vé-
gül arról kérdezték, boldog 
embernek tartja-e magát. A 
főpásztor kifejtette, a boldog-
ság nem azt jelenti, hogy 
nincs akadály vagy nehézség 
az életünkben, hanem azt a  

békét jelenti, hogy az Úr je-
lenlétében élhetünk. Székes-
fehérváron különös kegye-
lem, hogy a magyar keresz-
ténység 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 Szemé-
lyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszékének adjunktusa. Tu-
dományos érdeklődése fókuszában a személyközi konfliktu-
sok alternatív megoldásai állnak: azok a módszerek, amelyek 
segítségével a konfliktusban álló felek egymással együttmű-
ködve, a kommunikációs kereten belül keresik a megoldást, a 
sérült emberi kapcsolatok helyreállításával. Kutatja továbbá a 
szavak és a szuggesztív kommunikáció szomatikus folyama-
tokra gyakorolt hatását, valamint iskolai egészségpszichológi-
ai 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 emle-
getett József a szentté avatási iratok szerint több mint hetven-
szer emelkedett a levegőbe. Különleges repüléseit több ezer 
ember látta. Rendkívüli gyógyító erők vették körül, látott tá-
volban megtörtént eseményeket, értette az állatok nyelvét, és 
imáival sok ember segítségére volt. Emellett mindvégig egy-
szerű és alázatos maradt. Az egyszerre humoros és megható 
játékfilm József életének több csodás eseményét mutatja be. 
 

Belépő: 400 Forint 
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Szív- és lélekmelengető 
kép fogadta a IV. Egyházme-
gyei Ki mit tud döntőjének 
zsűrijét, amikor az értékelés 
végeztével visszatértek a 
Szent István terembe. A szín-
pad előtt ugyanis éppen 
„örömzenélés” zajlott. Egé-
szen pontosan a döntő vala-
mennyi énekes versenyzője 
dicsőítő énekeket zengett. De 
nem maradtak ki az éneklés-
ből 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 ren-
dezvényt. 

Napjainkban egymást érik 
a kereskedelmi televíziókban 
sugárzott különböző tehetség-
kutató versenyek, amelyek-
nek 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 jut-
nak el hozzánk. Pedig ezekre 
a ma emberének nagyon nagy 
szüksége volna.  

Ezt felismerve hirdetette 
meg az Egyházmegyei Szent 
István Hitoktatási és Művelő-
dési Ház az immáron negye-
dik 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 ver-
seny mindkét előválogatóján 
és a döntőn is megtelt a te-
rem.  

A döntő 31 produkciójá-
ból 11-et emelt ki a kiváló 
szakemberekből álló zsűri: 
Kristóf Ágnes - vers-próza; 
Nagy Barbara Maria - vers-
próza; Farkas Csongor - nép-
dal-népzene; Verő Johanna - 
fuvola; Szabó Anna - hárfa; 
Juhász Ambrus Ágoston -
zongora; Törökbálinti Katoli-
kus Közösség Gyermekkóru-
sa; Bicskei Szent László Álta-
lános Iskola Gyermekkóru- 
sa; Lélekmentő Kamarakórus; 
Kisze-kusza Zenekar - nép-
dal-népzene és a Pákozdi 
Népdalkör. 

Nincsenek azonban ennek 
a nemes versengésnek veszte-
sei! Közhelynek tűnik, de 
mindannyian nyertesek va-
gyunk. A versenyzők és a né-
zők is, sőt mi szervezők is. 
Valamennyien gazdagabbak 
lettünk. Nem, nem anyagiak-
ban mérve - bár a támogatók 
jóvoltából idén sem maradtak 
el a megérdemelt jutalmak. 
Az igazi kincset egymástól 
kaptuk. Egymás szívé rejtet-
tük el azt.  

Reméljük, hogy jövőre is-
mét átélhetjük ezt a csodát, 
legyen részese Ön is! 

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 Szombat-
helytől Tours-ig, megjelennek azok a művészettörténeti, építé-
szeti emlékek, amelyekkel e településeken találkozhat a zarán-
dok. 

 

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 

IV. Egyházmegyei  
Ki mit tud? - döntő 
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Programok a Székesfehérvári Egyházmegyében 

Bérmálás Ráckeresztúron 
Április 17. -  A ráckeresztúri 
templomban 10 órakor bér-
mál Spányi Antal megyés 
püspök. 
 
A Don Bosco Iskolaház 
megnyitásának  
5. évfordulója 
Április 17. -  A polgárdi Don 
Bosco Iskolaház megnyitásá-
nak 5. évfordulóját ünnepli. A 
délután 3 órakor kezdődő ün-
nepségen részt vesz Spányi 
Antal megyés püspök és 
Böjte Csaba OFM.   
 
Bérmálás Adonyban 
Április 23. - Az adonyi temp-
lomban 16 órakor bérmál 
Spányi Antal megyés püspök. 
 
Papi találkozó  
a Püspökségen 
Április 28. -  A Székesfehér-
vári Püspökségre az egyház-
megye papjait várja kötetlen 
beszélgetésre 19 órakor 
Spányi Antal megyés püspök.  
 
Az egri kispapok  
zarándoklata  
Székesfehérváron  
Április 29. - Az Egri Hittudo-
mányi Főiskola Érseki Papne-
velő Intézet elöljárói és diák-
jai zarándokolnak Székesfe-
hérvárra. Meglátogatják 
Kaszap István és Prohászka 
Ottokár sírját, az Egyházme-
gyei Múzeumot és a Bazili-
kát. Találkoznak Spányi An-
tal megyés püspökkel is.  
 
A Székesfehérvári  
Egyházmegye  
XVIII. Katolikus  
Karizmatikus Találkozója 
Április 30. - A Székesfehér-
vár Egyházmegyei Regionális 
Katolikus Karizmatikus Ta-
lálkozóját 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 elő-
adások  és  tanúságtételek kö-
vetkeznek  Nyuli  Gáborral és  

Kunszabó Zoltánnal. A 11 
órakor kezdődő szentmise fő-
celebránsa: Spányi Antal me-
gyés püspök lesz. A program 
szentségimádással zárul. 
 
Áldozócsütörtök napján 
szentségimádás 
Május 5. - A régi „Áldozó-
csütörtök” napján 17 és 19 
óra között a Székesfehérvári 
Egyházmegye minden temp-
lomában szentségimádást tar-
tanak egyházmegyénk lelki 
megújulásáért, papi és szerze-
tesi hivatásokért, a családo-
kért.  
A plébániákon a lelkipásztor-
ok, az oldallagosan ellátott 
plébániákon a világi lelki-
pásztori munkatársak segítsé-
gével szerveznek imaórákat, 
hogy minden hívő részesül-
hessen a közös imádság ke-
gyelmében. A szentségimá-
dással lehetőség nyílik arra, 
hogy együtt imádkozzunk Is-
tenhez hazánkért, nemzetün-
kért megújulásáért. Spányi 
Antal megyés püspök arra ké-
ri Rózsafüzér Társulat, a Pro-
hászka Imaszövetség tagjait, 
a család -és ifjúsági közössé-
geket, a lelkiségi mozgalma-
kat, a világi munkatársakat, 
hogy minél többen imádkoz-
zanak együtt az egyházme-
gyéért, egyházunkért. 
 
A város elsőcsütörtöki  
Eucharisztia ünnepe  
Május 5. - A Szemináriumi 
templomban 18 órakor lesz a 
város egyházközségeinek kö-
zös Eucharisztia ünnepe. A 
szentmisét Spányi Antal me-
gyés püspök tartja a város 
papságával, majd a főpásztor 
vezetésével közös szentóra 
kezdődik. 
 
Gizella-napok  
Veszprémben 
Május 7. - Veszprémben a 
Gizella-napok keretében, 10 
órakor az ünnepi szentmisé-
ben Spányi Antal megyés 
püspök mond ünnepi szentbe-
szédet. 
 

Bérmálás Sárbogárdon 
Május 7. -  A sárbogárdi 
templomban 16 órakor, 
Spányi Antal megyés püspök 
bérmál. 

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 Kato-
likus Egyetem dísztermében 
tartott megnyitó után Erdő Pé-
ter 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 Székesegyház-
ban az egyházmegye papságá-
nak imaórája és a szentség-
imádás után Barta Tibor plé-
bános tart előadást a Szent Ist-
ván Hitoktatási és Művelődési 
Házban. A találkozón Spányi 
Antal megyés püspök ad tájé-
koztatást az egész egyházme-
gyét érintő kérdésekről, ese-
ményekről.  
 
Fatimai ünnepi szentmise 
Hercegszántón 
Május 13. - Hercegszántó Vo-
dica-Máriakert kegyhelyen 17 
órakor fatimai ünnepi szentmi-
sét tart Spányi Antal megyés 
püspök. A szentmisét megelő-
zően 15-16.40-ig szentségimá-
dást tartanak, Rettkes Zsolt 
atya, a Bajai Szent László 
ÁMK Spritiuálisa.  
 
Bogner Mária Margit  
halálának évfordulója 
Május 14. -  Érd-Óvárosban 
17 órakor ünnepi  szentmise 
keretében emlékezik meg 
Spányi Antal püspök az egy-
házmegye papságával Bogner 
Mária Margit vizitációs nővér 
halálának évfordulójáról. Ezu-
tán imádkoznak a nővér sírjá-
nál  mielőbbi boldoggá avatá-
sáért. 
 
Bérmálás a Bazilikában 
Május 15. - A Székesegyház-
ban 10.30-kor bérmál Spányi 
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 Szabad-
idő Központban, a XI. Egy-
házmegyei Nap. A találkozó 
de. 10 órától du. 4 óráig tart. 
Közös imádság, püspöki 
szentmise és elmélkedés, va-
lamint a közös szentségimá-
dás mellett, hittan vetélkedő, 
ifjúsági és családos program-
mal várnak minden korosz-
tályt.  A gyermekjátékok mel-
lett színvonalas lelki-szellemi 
programot kínálnak. 
 
Folytatódik a világi  
lelkipásztori munkatársak 
képzése  
Május 20-21. - (péntek-
szombat) folytatódik az iszka
-szentgyörgyi Egyházmegyei 
Lelki Centrumban, Ugrits Ta-
más püspöki irodaigazgató 
vezetésével a világi lelkipász-
tori munkatársak egyházme-
gyei képzése.  
 
Bérmálás  
Sárszentmihályon 
Május 21. - A sárszentmi-
hályi templomban 16 órakor 
Spányi Antal megyés püspök 
bérmál. 
 
Egyházmegyei zarándoklat 
Máriaremetére 
Május 22 - Szentháromság 
vasárnap 10.30-kor szentmise 
keretében lesz egyházme-
gyénk hagyományos Mária-
remetei zarándoklata. Főce-
lebráns: Spányi Antal megyés 
püspök. Az egyházmegye 
megszakítás nélkül 89. alka-
lommal tartja meg zarándok-
latát a majdnem kétszáz éves 
múltú kegyhelyen. 
 
Papi találkozó  
a Püspökségen 
Május 26. -  A Székesfehér-
vári Püspökségre az egyház-
megye papjait várja kötetlen  
 

(Folytatás a 15. oldalon!) 
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Elsőcsütörtökön, április 7-
én ismét közös imádságra 
hívta össze Spányi Antal me-
gyés püspök a híveket a szé-
kesfehérvári egyházközsé-
gekből. Az áprilisi alkalom a 
város papságával koncelebrált 
szentmisével kezdődött az 
öreghegyi Magyarok Nagy-
asszonya templomban.  

Tornyai Gábor plébános 
köszöntötte az egybegyűlt hí-
veket és Jézusról, mint lelki 
orvosról beszélt.  

Spányi Antal megyés püs-
pök elmélkedésében a mai 
kor keresztény emberének Jé-
zussal való kapcsolatáról be-
szélt. A mai életvitel, a körü-
löttünk folyó események zak-
latottá tesznek bennünket. 
Annyi információ áramlik na-
ponta felénk, amit nem tu-
dunk befogadni. Új és új fela-
datok elé állítanak bennünket, 
amelyeknek szeretnénk meg-
felelni, de képtelenek va-
gyunk rá. Mindez feszültté, 
idegessé, türelmetlenekké 
tesz minket. Jó volna vissza-
vonulni, csöndben és békében 
lenni már egy kicsit. Jézus is-
merte az embernek ezt az ál-
lapotát, észrevette apostolain 
is a fáradtság jeleit, ezért el-
hívta őket, hogy elvonulva az 
emberek elől pihenjék ki ma-
gukat. „Mi legtöbbször nem 
tudunk kimenni a világból, de 
ilyenkor Jézushoz mehetünk, 
az Ő lábához ülhetünk, hogy 
odavigyük mindazt, ami fe-
szültté tesz bennünket. Ha 
tiszta szívvel, bűnbánattal lé-
pünk hozzá, meghalljuk az Ő 
szavát, béke lesz bennünk” - 
emelte ki a főpásztor. 

A megyés püspök arról is 
beszélt, a húsvéti idő alkal-
mat ad arra, hogy mélyeb- 
ben lássuk a feltámadt Krisz-
tus találkozásait az emberek-
kel. Nem térhetünk ki a kér-
dés elől, mi a dolgunk ebben 
a világban, hűségesek marad-
tunk-e az Úrhoz? A feltáma-
dásban vetett hit meghozta-e 
a változás, a megtérés kegyel-
mét életünkben. Ezekre a kér-
désekre választ kapunk, ha 
felfedezzük, kik vagyunk mi 
ezekben a szentírási történe-
tekben. Mi hogyan keressük 
Jézust?   Mint  az  asszonyok,  

(Folytatás a 14. oldalról!) 
 
beszélgetésre 19 órakor 
Spányi Antal megyés püspök.  
 
Bérmálás Móron 
Május 28. - A móri templom-
ban 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 me-
gyés püspök a Székesegyház-
ban. A Krisztus titokzatos 
testének tiszteletére tartott 
szentmise után lesz  az úrnapi   

Prohászka Ottokár:  
Elmélkedések  

az evangéliumról 

Azok az érettségizett, 
vagy érettségi előtt álló fiata-
lok, akik papi hivatást érez-
nek magukban és a Székesfe-
hérvári Egyházmegye kereté-
ben kívánnak papi szolgálatot 
teljesíteni, felvételi kérelmü-
ket 2016. június 17-ig juttas-
sák el az Egyházmegyei Hi-
vatal címére (8000 Székesfe-
hérvár, Városház tér 5). 

A jelentkezésben a kérel-
mező saját kézzel írt önélet-
rajzában azt is fogalmazza 
meg, hogy mi vezette őt a pa- 

Több mint 90 évvel az első 
díszkiadás megjelenése után 
újra kapható ez a páratlan 
mélységű lelkiségi könyv, 
Prohászka püspök legismer-
tebb műve. A közel 500 rövid 
fejezet, elmélkedés Jézus éle-
téről úgy, hogy szinte együtt 
járunk az Úrral, benne élünk 
eseményekben. Igazi lelki 
mű, amelyről egy méltatója 
azt írta: ha térdelve olvassuk-
imádkozzuk végig, úgy meg-
ismerjük Jézust, mintha vele 
élő tanítványai lennénk. 

A kötetben szereplő több 
ezer idegen nyelvű idézethez, 
kifejezéshez részletes magya-
rázó szótárt készítettünk, 
amelyet a könnyebb használat 
végett külön kötetben jelen-
tettünk meg. 

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

pi hivatás felé, és jelezze a 
pontos lakcímét.  
A kérelemhez csatolni kell a 
következőket: 

- keresztlevél a bérmálás 
igazolásával, 
- a szülők egyházi házas-
ságlevele, 
- utolsó iskolai bizonyít-
vány  fénymásolata, 
- plébános ajánló sorai 
zárt borítékban. 
A jelentkezők a felvétel 

időpontjáról írásban kapnak 
értesítést. 

Kispapfelvétel 

körmenet. A főpásztor ünne-
pélyes menetben körülhor-
dozza az Oltáriszentséget a 
belvárosban, ahol négy oltárt 
állítanak fel a körmenet útvo-
nala mentén. A virágdíszek-
kel kirakott ideiglenes oltá-
roknál rövid szertartás lesz: 
evangélium-olvasás, éneklés 
és áldás.  
 
Püspöki szentmise  
hősök vasárnapján 
Május 29. - Hősök vasárnap-
ján 15.00-kor a Doni kápol-
nánál (Mészeg-hegy, Pákozd) 
ünnepi szentmisét tart Spányi 
Antal megyés püspök az első 
és a második világháborúban 
elesett katonákért. 

akik sietve mentek a halott 
Krisztushoz, hogy megadják 
neki végtisztességet, és kisír-
ják magukat fájdalmukban? 
Vagy olyan vagyunk, mint az 
apostolok, akik oda sem men-
tek, csak fájdalmas emlékként 
próbálták feldolgozni, ami 
történt. Vagy esetleg Tamá-
sok vagyunk, akik másoknak 
nem hisznek, csak maguk-
nak? Vagy járjuk csalódottsá-
gunkban az emmauszi utun-
kat, hogy Jézus nem váltotta 
be a hozzá fűzött reményein-
ket? 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 Jé-
zust? 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 élet-
pillanatokban jelent meg az 
embereknek, Mária Magdol-
nának vagy a tanítványoknak. 
„Jó lenne késznek lenni arra, 
hogy megismerjük, amikor 
személyes életünkben is meg-
jelenik. Meglátni Őt minden 
élethelyzetben, ahogy ő maga 
mondta, hogy „Bizony mon-
dom nektek, amit e legkisebb 
testvéreim közül eggyel is tet-
tetek, velem tettétek.“ (Mt 
25,31-46) Bármit teszünk 
meg másokért, azt neki tesz-
szük. Felelősek is vagyunk 
azért, hogy hogyan cselek-
szünk, mert felebarátainkból 
mindig Jézus néz ránk. - 
hangsúlyozta a főpásztor, 
majd beszéde végén azt kí-
vánta, nyíljon meg a szívünk, 
mint az emmauszi tanítvá-
nyoknak a kenyértörésben, is-
merjük fel az Urat, és le-
gyünk készek a vele való ta-
lálkozásra. 

A szentmise után a közös 
szentórában a főpásztor azért 
imádkozott, hogy tudjuk alá-
zattal és hittel szemlélni azok 
példáját, akik rátaláltak az élő 
Úrra, hogy elhiggyük az Ő ta-
núságukat és mi is akarjunk a 
találkozni a Feltámadt Krisz-
tussal, 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! 


