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Szentek - ünnepek
Június 5. Évközi 10. vasárnap.
Június 6. Szent Norbert püspök.
Június 8. Prágai Szent Ágnes szűz.
Június 9. Szent Efrém diakónus és egyháztanító.
Június 11. Szent Barnabás apostol.
Június 12. Évközi 11. vasárnap.
Június 13. Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító.
Június 15. Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő.
Június 19. Évközi 12. vasárnap.
Szent Romuald apát.
Június 21. Gonzága Szent Alajos szerzetes.
Június 22. Fisher Szent János püspök és Morus Szent
Tamás vértanúk.
Nolai Szent Paulínusz püspök.
Június 24. Keresztelő Szent János születése.
Június 26. Évközi 13. vasárnap.
Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító.
Június 27. Szent László király.
Június 28. Szent Iréneusz püspök és vértanú.
Június 29. Szent Péter és Pál apostolok.
Június 30. A római Egyház első szent vértanúi.
Július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós
Boldogasszony).
Július 3. Évközi 14. vasárnap.
Szent Tamás apostol.
Július 4. Portugáliai Szent Erzsébet.
Július 5. Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap.
Július 6. Goretti Szent Mária szűz és vértanú.
Július 9. Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és kínai vértanútársai.
Július 10. Évközi 15. vasárnap.
Július 11. Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje.
Július 13. Szent Henrik.
Július 14. Lellisi Szent Kamill áldozópap.
Július 15. Szent Bonaventura püspök és egyháztanító.
Július 16. Kármel-hegyi Boldogasszony.
Július 17. Évközi 16. vasárnap.
Szent Zoerárd-András és Benedek remeték.
Július 18. Szent Hedvig királynő.
Július 21. Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító.
Július 22. Szent Mária Magdolna.
Július 23. Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje.
Július 24. Évközi 17. vasárnap.
Árpád-házi Szent Kinga szűz és szerzetesnő.
Július 25. Szent Jakab apostol.
Július 26. Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei.
Július 27. Szent Charbel Makhlouf áldozópap.
Július 29. Szent Márta.
Július 30. Aranyszavú (Krizolog) Szent Péter püspök
és egyháztanító.
Július 31. Évközi 18. vasárnap.
Loyolai Szent Ignác áldozópap.

„Mindig találunk új, bámulatos felfedezni valót a világban, de mégis a legmélyebb és
legnagyobb titok maga az ember. Mekkora felfoghatatlan
valóság akkor Isten, aki eljött
hozzánk és az Oltáriszentségben
köztünk maradt. Az egyház
legcsodálatosabb titka és örömének forrása ez.” - mondta
Spányi Antal megyés püspök
Székesfehérváron a város közös
úrnapi
ünnepén
mondott,
koncelebrált szentmisében május 29-én.
A főpásztor arról is beszélt,
sok mindent tudhat az ember
Istenről, de ez a tudás töredékes. Jézus azért jött, hogy minél
jobban megismerjük az Urat,
aki mindenütt jelen van. Nemcsak mint Isten mutatta meg
magát, hanem felvéve az emberi
természetet járt a földön, tanított, gyógyított és csodákat tett.
A keresztfán értünk meghalt,
feltámadt s tanítványainak megdicsőülten megjelent Jézus
jelenik meg számunkra a kenyér
és bor színe alatt.

A megyés püspök kitért a
csodálatos kenyérszaporításra,
mint az Eucharisztia előjelére. A
történtek után a zsinagógában
Jézus tanításában, a földi kenyérről egy más, magasabb rendű mennyei táplálékra hívta fel a
figyelmet. „Ebben a beszédében
egyértelműen és világosan kijelenti, hogy az Ő testét valóságos
eledelül s vérét valóságos italul
fogja adni az emberiségnek.” mondta a püspök.
A szentmise után a székváros
híveivel a főpásztor körmenetben vitte végig az Oltáriszentséget a belvárosban. A feldíszített
oltárokhoz a város papsága, az
asszisztencia, a zászlóvivők, a
képviselők, az énekkar és virágszóró kisgyermekek kísérték
közvetlenül a szentséget. A felállított négy oltárnál közösen
megvallották hitüket, és imádkoztak a világért. Majd visszatértek Fehérvár szakrális központjába, a Bazilikába és az áldás után az ünnep a pápai és a
magyar himnusszal ért véget.
Berta Kata
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Kiadja: a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal
A Szerkesztőség címe: 8001 Székesfehérvár, Pf. 178.
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Fejér Megye Díszpolgára címet kapott
Spányi Antal megyés püspök
Idén a 35. Bicskei Napok
keretében, került megrendezésre a Hagyomány - Érték Minőség jegyében a Fejér
Megyei Önkormányzat hagyományos
nagyrendezvénye, a Megyenap május 20án. Dr. Molnár Krisztián, a
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Pálffy
Károly, Bicske polgármestere
a rendezvény helyszínén, a
Batthyány-kastélyban
köszöntötte az ünnepi közgyűlés
tagjait és vendégeit.
„A Fejér Megyei Önkormányzat arra törekszik, hogy
a megye különböző pontjaira
elvigye éves, egyben legjelentősebb rendezvényét: a
Megyenapot. A Megyenap
helyszínéül idén Bicskét választottuk a város fejlődése
terén elért eredményeiért. A
komplex egészségügyi központ építése, a belváros rekonstrukció, valamint a Kárpátaljai diákok magyarországi táboroztatása és a külföldre jutatott segédadományok-

Spányi Antal Budapesten
született 1950. november 13án. Az Esztergomi Papnevelő Intézetben folytatott tanulmányok után szentelték pappá 1976 júniusában. Az esztergomi főegyházmegye papjaként több állomáshelyen
szolgált. 1994-ben pápai kápláni címet nyert. 1995-ben érseki általános helynök lett.
1998-ban tharrosi címzetes
püspökké és az EsztergomBudapest főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki II.
János Pál pápa, majd Budapesten Paskai László bíboros
úr püspökké szentelte. A
Szentatya
Székesfehérvár
püspökévé 2003 áprilisában
nevezte ki. A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia
megbízásából a 2004 Pünkösdjén meginduló Katolikus
Rádió vezérigazgatója lett.
A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2009ben Henszlmann Imre Díjjal
tüntette ki. 2012-ben meg-

kal folytatott karitatív tevékenysége miatt is példaként
állítható a megye többi települése elé, ezért esett rá a választásunk.” - fogalmazott a
közgyűlés elnöke.
Fejér Megye legrangosabb
eseményén, díjazással ismerik el évről évre a megye kiválóságait, azokat, akik értékteremtő tevékenységükkel tovább öregbítik Fejér megye
hírnevét. Az ünnepség keretében adták át az önkormányzati kitüntető címeket és a Fejér
Megye Díszpolgára díjakat,
amelyet idén Spányi Antal
megyés püspök és (posztu-

kapta a Magyar Érdemrend
Középkeresztjét a Magyar
Katolikus Rádió működésének megszervezéséért, a
Katolikus Karitász elnökeként a rászorulók és az elesettek támogatásáért végzett
áldozatos munkája elismeréseként. Spányi Antal megértéssel fordul az emberekhez,
igyekszik mindenkivel szót
érteni, szót váltani. Irányítja a
helyi szociális és karitatív
szolgálatot, ápolja és közvetíti a magyar kultúrát és a magyar nyelvet.
Papi és főpásztori életében mindig nagy hangsúlyt
helyezett a paptársakkal és a
hívekkel való személyes kapcsolatra. Pasztorális tevékenységét ez határozza meg.
Mindig fontos volt számára,
hogy olyan közösséget kovácsoljon, amelyben az egyén
jól érzi magát, és amely tudhatni a társadalomra. Küldetésének tekinti, hogy Szent
István városában kegyelettel

musz díjként) Bella István
költő kapott meg.
A Fejér Megyei Közgyűlés az egyetemes kulturális,
művészeti értékek megőrzéséért, a Fejér megyében élők
és az elesettek megsegítése
érdekében végzett áldozatos
lelkipásztori munkája, példamutató emberi magatartása
elismeréseként adományozta
a kitüntető a székesfehérvári
püspöknek.
Spányi Antal püspök megköszönve a díjat úgy fogalmazott: „Nagy meglepetés
volt a jelölés a kitüntető címre, de a papi szolgálat széles

közösséget érint. Az egyházi
oktatásban résztvevőket, a
szociális intézményeink tagjait, de idetartozik a karitász
önkéntesek munkája vagy az
egyházmegyei múzeumban
folyó kulturális munka. Érinti
természetesen mindazokat is,
akik látogatják templomainkat, amelyek közösségeink
értékei. Folytatni fogom az
egyházmegyében azt a szolgálatot, amely reményeim
szerint gyümölcsöző mindazoknak, akik Fejér Megye,
vagyis Szent István király
megyéjében élnek s dolgoznak.” - mondta a megyés főpásztor.
A Megyenap díszközgyűlésén az ünnepi műsor a bicskei katolikus oktatási intézmény, a Szent László Általános Iskola kórusának fellépésével zárult. Az énekkar tisztán csengő, gyönyörű dallamokkal köszöntötte az ünnepség résztvevőit és természetesen a díjazott megyés püspököt.
Berta Kata

ápolják a magyar államiság
kezdeti időszakának emlékeit.
A nagy elődök hitét és
szellemi erejét viszi tovább,
mint Prohászka Ottokár,
illetve utódai Shvoy Lajostól
Takács Nándorig valameny-

nyien, akik szintén szerető és
szeretett atyjai tudtak lenni
papjaiknak és a híveknek.
Pasztorális munkájával hozzájárult Fejér megye kulturális, művészeti értékeinek
megőrzéséhez.

Az Egri Hittudományi
Főiskola
Érseki Papnevelő
Intézet elöljárói és
diákjai zarándokoltak Székesfehérvárra április 29-én.
A Püspöki Palotában találkoztak Spányi Antal megyés
püspökkel, aki örömmel köszöntötte vendégeit. Megtekintették a barokk épület termeit, és imádkoztak a kápolnában a
magyar szent család ereklyéi előtt. Majd a muzeális könyvtári gyűjteménybe kaptak betekintést, a Palota dísztermében.
Tárlatvezetéssel egybekötve vettek részt az Egyházmegyei
Múzeum Szentek titkai kiállításában, és a Prohászka emlékkiállításban.
Berta Kata
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11. Egyházmegyei Nap Pünkösdhétfőn
A székesfehérvári egyházmegye hagyományos évről-évről megrendezett pünkösdi családi napjára június 16-án a hűvös idő ellenére is szép számmal, mintegy kétezren látogattak el, főként a gyerekes családok.

A gazdag programokkal
teli találkozó koncelebrált
püspöki szentmisével kezdődött, amelyen gitáros énekekkel szolgáltak zenész fiatalok.
Spányi Antal megyés püspök
beszédében
hangsúlyozta,
kellenek a közös élmények,
szükségünk van az egység
megélésére az egyházban. „A
hitet az embernek közösségben kell megélni, ha valaki a
maga hitével bezárkózva, magának élve próbál Istenhez eljutni, ez hamis út. A Szentlélek közösségbe hív bennünket, hogy együtt örüljünk
egymásnak, a közös imádságnak, a gyermekek örömének,
és együtt tudjunk elmélyedni
az egyház tanításában. Arra
hív a Lélek, hogy fedezzük
fel magunkban azokat az isteni ajándékokat, amelyeket karizmáknak nevezünk, amelyekkel másokat segítünk. Sajátos módon tanúságot kell
tennünk hitünkről, hogy jobbá tegyük a világot.” - hangsúlyozta a főpásztor.
A szentmise után a pünkösdi nap jó hangulatú, színpadi programokkal folytató-

dott, amelyen bemutatkoztak
az egyházmegye fenntartásában működő iskolák diákjai.
A fakultatív programok
között szerepelt az egyházmegyei hittanverseny is, amelynek központi témája az Irgalmasság Évéhez és a Szent
Márton Évhez kapcsolódott.
Természetesen nem maradtak
ki a magyar szentek sem.
„Meglepetés volt a vetélkedő,
mert a hitoktatók sem ismerték a feladatokat. Öt szellemi
és öt ügyességi játék volt, amelyek között szerepelt egy
beteg ellátása vagy éppen
Szent Erzsébet kenyerének kiosztása az éhezők között, a játék eszközeinek segítségével.”
- mondta el Visyné Farkas
Katalin szervező.
A majálison bemutatkozott
néhány lelkiségi mozgalom is,
köztük a cursillósok közössége, akik gyermekjátékokkal,
beszélgetésekkel készültek az
érdeklődők számára. A lelkiségről olyanok tettek tanúságot, akik először vettek részt a
mozgalom
lelkigyakorlatos
hétvégéjén. „A Cursillónak
nagyon fontosak a közösségi

együttlétek, mert a mozgalom
maga is arról szól, hogy ránézzünk hármas kapcsolatunkra, hogyan élünk Istennel, önmagunkkal és a másik
emberrel. Sok szempontból
meg tudjuk tapasztalni ezt, de
a legfontosabb, amikor közösségben éljük meg ezt a
hármas találkozást.” - hangzott el Joó István közösségi
tag ismertetőjében.
Az egyházmegyei napon
az Irgalmasság sátrában betekinthettek a látogatók azoknak az intézményeknek az
életébe, amelyek az egyházmegye területén működve,
nehéz sorsú embereket fogadnak be. A jelenlevő képviselők szívesen adtak tájékoztatást munkájukról, köztük a
LEA - Leányanya Otthon
munkatársai is. „Elsősorban
olyan édesanyákat fogadunk
be, akiknek a lakhatása nem
megoldott, bántalmazás elől
menekülnek, vagy éppen krízis helyzetbe kerültek. Mi
egy teljes, komplex szolgáltatással próbálunk segítséget
nyújtani nekik. A családgondozás mellett jogi támogatást,

illetve pszichológiai segítségnyújtást is adunk, és ha az
anya alulképzett, akkor az oktatással is mellé állunk.”- vázolta fel Szalai Gyöngyi, a
LEA munkatársa az átmeneti
otthont adó intézmény munkáját.
A Magyar Rákellenes Liga Sárszentágotai Szervezete
is képviseltette magát a családi majálison. „Egy újonnan
alapult szervezetről van szó,
amely rákbetegeket támogat
tanácsadással, lelki segítségnyújtással. Lakóhelyünk, Sárszentágota különlegessége,
hogy Szent Ágotának, az emlőbetegek
védőszentjének
emléket állítva, kérjük a szent
közbenjárását munkánkért.” hangsúlyozta bemutatkozójában Silye Gáborné, a Rákellenes Liga munkatársa.
Természetesen
adományok gyűjtésére is alkalmat
teremtettek a lelkinap szervezői, így a résztvevők támogathatták Böjte Csaba atya
Don Bosco és Szent Imre Iskolaházának rászorulóit.
(Folytatás az 5. oldalon!)
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(Folytatás a 4. oldalról!)
Nagy Georgina munkatárs
elmondta, a családot legtöbbször nélkülöző gyermekeket
ezek a közösségi élmények
nagyon megerősítik, ilyenkor
„otthon” érzik magukat, olyanok lehetnek, mint nem rászoruló társaik.
Az egyházmegye karitatív
intézménye a Szent Kristóf
Fogyatékkal Élők Nappali és
bentlakásos Otthona és a Rév
Szenvedélybeteg Szolgálata
is külön sátorban fogadta a
látogatókat. Többek között
Papp Zoltánné szociális gondozó is válaszolt a felvetődött
kérdésekre. „Nem vagyunk
csodatévők, de van egy nagyon nagy kincs a kezünkben, hogy akarunk és szeretnénk segíteni. Hisszük, hogy
a Szentlélek ebben segít bennünket. Ez a mai nap is egy
nagy lehetőség kinyújtani
egymás felé a kezünket, megölelni a másikat. Itt most meg
tudjuk mutatni, hogy jelen
vagyunk a közösség életében,
nézzenek ránk, figyeljenek
felénk, és fontos, hogy segítsünk egymáson.”
A fiatalok külön programja a 2016-os krakkói Ifjúsági

Világtalálkozóra
toborzott.
Ismertetve a programokat külön felhívták figyelmet arra,
hogy várják még a jelentkezéseket a találkozó hivatalos
magyarországi honlapján, a
www.krakko2016.hu -n, melyet az MKPK Ifjúsági Bizottsága működtet.
A Családpasztorációs Iroda szervezésében a szülőknek
Ocsovai Grácián OFM ferences szerzetes tartott előadást
arról, hogyan újuljon meg
imaéletünk az Irgalmasság
évében. ”Mindannyian megtapasztaljuk milyen nehéz irgalmasnak lenni és ugyanakkor megélni az igazságosságot és a szeretetet is. Pünkösd
arra hív minket, hogy ne csak
az ünnepen, hanem mindennap kérjük ezért a Szentlélek
ajándékait. Hívjuk meg Őt az
imáinkban a döntések előtt és
kérjük, kísérje életünket útmutatásaival, kegyelmeivel.”mondta Grácián atya.
Lackfi János költő, író,
műfordító és felesége Bárdos
Júlia 25 éve tartó közös életútjukról beszéltek, megosztották a hallgatósággal együtt
töltött életük csúcsait és
mélységeit is. „A nagycsaládot általában szépen becso-

magolva szeretjük elképzelni,
valamiféle kisimogatott színes idillben. Pedig amit a
nagycsalád művel, az egy élhető káosz, amelyben mindenki mozog. Olyan ez, mint
a cirkuszi kupolában az artista-mutatvány. Mindig van,
aki zuhan, de mindig van egy
kéz is, aki időben odaér és elkapja a másikat. Kalandos
életutat jártunk be, amelyben
életünk legnagyobb öröme a
közös lelki fejlődés volt. Természetesen aggódunk is egymásért, de a hat gyermekünk
és unokáink végtelen mennyiségű örömet jelentenek számunkra.” - vallotta együtt a
népszerű katolikus házaspár.
Nemcsak jótékonysági vásárral, hanem óvónők segítségével, kézműveskedéssel is
gazdagodott a pünkösdi nap
programja, de volt lehetőség
lovaglásra és a legkisebbeknek kültéri fajátékokat is hoztak a majálisra.
Az egyházmegye közösségi lelki napján pozitív visszhangra talált az is, hogy az
idei esztendőben a szervezők
Székesfehérvárt választották
a rendezvén helyszínéül.
A főszervező Ugrits Tamás irodaigazgató összegzé-
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sül elmondta: „Azt gondolom
az újítás a Szentlélek sugallata volt, mert szépen együtt
voltak a programok. Átlátható
volt minden felkínált lehetőség a résztvevők számára, így
mindenki a lelki igényének
megfelelő programot választhatta. Reményeim szerint
mindenki úgy térhetett haza,
hogy amiért eljött, a Lélek
gazdasága, megmutatkozott
ebben a napban.”
A székesfehérvári egyházmegye 11. pünkösdi napja
közös imádsággal zárult.
Spányi Antal megyés püspök
vezetésével, a papság és a hívek együtt kérték Istent a közösségek lelki megújulásáért,
az egyéni szándékokért.
Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor
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Egyházmegyei ministránstalálkozó

Székesfehérváron a Prohászka templomba várták a
székesfehérvári egyházmegye
plébániáiról a ministránsokat,
akik hétről-hétre oltárszolgálatot vállalnak lelkipásztoruk
mellett a szentmisékben. Április 16-án mintegy háromszáz
résztvevő érkezett kísérőkkel,
az atyákkal és a hitoktatókkal
együtt, hogy részt vegyenek a
jó hangulatú programokon,
közösségi élményt szerezzenek, hitükben erősödjenek.
A ministránsok a regisztrációt követően szentmisén
vettek részt, amelyet fiatalok
zenei szolgálata kísért. Tornyai Gábor atya köszöntötte a
jelenlevőket és elmondta,
hogy a Jó Pásztor vasárnapja
előtti lelkinap célja, hogy Jézussal és egymással találkozzanak a ministránsok. Megköszönte a megyés püspöknek,
hogy az egyházmegye szívébe
hívta a fiatalokat, hogy felfedezzék egységüket, az egyházi szolgálatra hívásuk közös
örömét.
Spányi Antal megyés püspök arra buzdította a jelenlevőket, szeressenek imádkozni, fogadják be Jézus szeretetét, és nem csak az oltárnál
szolgálják az Urat, hanem

képviseljék mindenütt, amerre járnak, ahol élnek. „Amikor ma, ezen a szép napon találkozunk ebben a különleges
szívünkhöz közel álló templomban, - ahol Istennek két
hű szolgája Prohászka Ottokár püspök és Kaszap István
tekintetét érezzük - az első
szó, a köszönet szava legyen.
Köszönöm, hogy eljöttetek
Ti, akik meghallottátok a hívó szót, vállaljátok a ministráns szolgálatot és megvan
bennetek a szándék a kitartásra. Hálásnak kell lennünk
azokért is, akiken keresztül
eljutott hozzátok az Úr hívása. Köszönöm, hogy együtt
akartok tenni valamit az
Úrért. Kérlek benneteket,
hogy sosem feladatként tekintsetek az oltárszolgálatra,
hanem szívetekben örömmel
tegyétek azt és mindig jusson
eszetekbe, hogy Jézus mellett
álltok, Őérte akartok tenni
életetekkel.” - fogalmazott a
püspök.
A szentmisét követően az
egy helyről érkező ministránsokat, több csoportba osztották be. Fiatalos programok,
játék, vidámság várta a rendezvényre érkezőket. Az ötletekben bővelkedő lelkinap fő -

szervezője, Horváth Réka
volt, aki maga is gyakorló ministráns az agárdi és gárdonyi
templomokban. Az ismerkedési játékok után különböző
helyszíneken, korosztályuknak megfelelő programok
várták a fiatalokat. Amíg a kisebbek játszottak, a nagyobbaknak Száraz László atya
beszélt a találkozó mottójáról
a „Bízom benned” jelmondatról.
A találkozó alkalmat adott
arra is, hogy a fiatalokat meghívják a július 25. és 31. között Krakkóban megrendezésre kerülő Ifjúsági Világtalálkozóra. A katolikus ifjúság legnagyobb rendezvényére több millió fiatalt, köztük több ezer magyart várnak
a szervezők. A találkozó ma-

gyar nyelvű honlapja elérhető a www.krakko2016. hu-n.
A ministránsok csoportjai,
az atyák és a hitoktatók az
együtt töltött ebéd után játékos versenyen vettek részt a
Prohászka templom udvarán
és környékén, sok önkéntes
fiatal vezetésével.
A lelkinap díjátadóval és
Tornyai Gábor atya vezetésével egy különleges szentségimádással végződött. A fiatalok felírtak neveket közösségükből, családjaikból, amelyeket kosarakba helyeztek el
az Oltáriszentség előtt, hogy
az Úr jelenlétébe helyezzék
őket és rábízzák életüket
Krisztus kegyelmeire.
Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
és Ódor Balázs

Bérmálás a Bazilikában
Május 15-én délelőtt a székesegyházban fiatalokat bérmált Spányi Antal megyés püspök.
Fotó: Nagy Anikó
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Püspöki áldás a megújult
bodajki plébánia épületére és díszudvarára

Örömteli ünnep volt ismét
Bodajkon a Segítő Szűz Mária kegyhelyen, a székesfehérvári egyházmegye zarándokközpontjában május 1jén. Spányi Antal megyés
püspök, a megjelent papsággal együtt tartott ünnepi
szentmise keretében áldotta
meg a külsőleg megújult plébániaépületet és díszudvarát.
A székesfehérvári egyházmegye támogatásával és kormányzati pályázatok segítségével megújuló kegytemplomot és környékét, vallási értékeinek és jelentőségének
megfelelően méltó zarándokközponttá alakítják át, amely
tovább segítik az idelátogatókat a lelki megújulásában. A
munkálatok eredményeként
eddig a templom és a plébániaépület külső felújítása, és
környezetének rendezése készült el.
A szentmise elején a Kolompár Léna hittanos egy
Máriához szóló imával köszöntötte a megyés főpásztort, majd a képviselőtestület
elnöke Kovács János mondott
köszönetet
mindazoknak,
akik lelkileg, szellemileg és
anyagilag is segítették az eddigi renoválásokat. Kiemelte
Mórocz Tamás plébános
irányadó, szorgalmas és Isten
szolgájához méltó tevékenységét, amely nélkül a kegyhely nem válhatott volna ismét a város és a megye büszkeségévé. Ezután a plébános
is köszöntötte a megyés püspököt és a megjelent közéleti
vezetőket, és megköszönte a

támogatásokat, amellyel a
kegyhely teljes megújulását
elindíthatták.
Bejelentette,
hogy a több éve tartó beruházás a templom belső bútorzatának renoválásával folytatódik, elsőként a főoltár kerül
felújításra.
Spányi Antal megyés püspök beszédében kiemelte,
nem véletlen, hogy ezen a
megszentelt helyen, éppen az
édesanyákat ünnepelve köszönhetjük meg Égi Anyánknak gondos szeretetét, amelylyel nemzetünk felé fordult.
„Hálát kell adnunk most Istennek ezért a különleges
ajándékáért, hogy ezt az ősi
kegyhelyet már Szent István
óta nekünk adta, és első szent
királyunk nyomában mi is
megtapasztalhatjuk a Segítő
Szűz Mária anyai áldását életünkben. Aki Mária segítségét
és oltalmát kéri, itt lelkileg
újjászületik, és ez megváltoztatja emberi kapcsolatait. A
Szűzanya közbenjárása által
felismeri és követni tudja Isten akaratát, a másik emberben a testvért látja, és mindig
kész lesz a jóra, az igaz példaadásra.” - hangsúlyozta a
püspök.
Végül a főpásztor köszöntötte az édesanyákat, akik
nagy szeretettel gondoskodnak családjukról és azért fohászkodnak, hogy Isten kegyelmei által védelmezze
gyermekeiket. Imádkozott az
elhunyt anyákért is, és hálát
adott áldozatos életükért.
A szentmise végén a bodajki gyermekek verssel kö-

szöntötték a megjelent édesanyákat, majd az egész közösség nevében az Égi Anyához fordulva, hálából virágot
helyeztek el az oltárnál, a
Segítő Szűz Mária kegyképe
előtt.
A szentmise folytatásaként a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Vezetője,
Dr. Kovács Zoltán megyei
jegyző, bejelentette, hogy a
Fejér Megyei Értéktár Bizottság a megyei értékek közé
sorolta a bodajki kegyhely
Mária-napi főbúcsúját, valamint a kegytemplomot és környezetét.
A szentmise után a főpásztor a meghívott vendégekkel és a templom hívő közösségével együtt, a díszudvarra vonult, hogy megáldja a
plébániát és környezetét. Mórocz Tamás plébános megköszönte a 10 milliós állami támogatást, valamint a bodajki
Rácskai család felajánlását.
Köszönetet mondott a Száfián
és Társa Építőipari és Szol-

gáltató Kft.-nek az új lépcsőfeljáróért, valamint Kovács
Károly és Ivanics Sándor kovácsoltvas díszkorlátjáért, amellyel még szebbé vált a
plébánia környéke. Külön köszönetet mondott Törő Gábor
országgyűlési képviselőnek,
aki a szívén hordozta a kegyhely megújulását.
A képviselő beszédében
hangsúlyozta, mindent meg
kell tennünk, hogy megőrizzük és tovább vigyük vallási és kulturális értékeinket,
amely meghatározza a magyar nemzetnek nemcsak
múltját és jelenét, de a jövőjét
is.
Az ünnepség végén a jelenlevők megtekintették a
plébánia udvarában helyet kapott Bodajki Helytörténeti
„Élet-Kép-Tár”-at és meghallgatták a kegyhely újdonságának számító harangjátékot.
Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor
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Droghelyzet 2016 - Zacher Gábor előadása
Székesfehérváron

Dr. Zacher Gábor, toxikológus főorvos „Droghelyzet
2016” címmel tartott előadást
Székesfehérváron május 12én. A RÉV Szenvedélybetegsegítő Ambulancia szervezésében, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Székesfehérvári Püspökség valamint Székesfehérvár Önkormányzata
támogatásával valósult meg a
program. Farnas István Géza,
a RÉV szenvedélybetegsegítő ambulancia intézményvezetője köszöntötte a résztvevőket és megköszönte a támogatóknak, hogy a többhónapos szervező munkát követően létrejöhetett a rendezvény.
„Minden lehetőséget meg
kell ragadnunk, amely alkalmat ad erről az egyént, a családot és egyéb közösségeket
érintő, romboló hatású társadalmi problémáról, a drogfogyasztásról
beszélni.”
mondta Mészáros Attila kiemelt projektekért és ifjúsági ügyekért felelős alpolgármester a rendezvény fontosságával kapcsolatban majd
hozzátette. „A városnak is
van feladata a témában, ehhez kapcsolódott a 2012-ben
újraélesztett Kábítószerügyi

Egyeztető Fórum, amely öszszefogja az ebben szerepet
vállaló civil szervezeteket és
egyházi szereplőket – külön
köszönet ezért Östör Annamária tanácsnok asszonynak!
Mi ezen az úton megyünk tovább, számítva az együttműködő szervezetek jövőbeni
közreműködésére.” - hangsúlyozta az alpolgármester.
Az eseményen felszólalt a
Katolikus Karitász elnöke
Spányi Antal püspök is, aki
kiemelte, hogy szembe nézve
a problémával a közösségeknek nagy felelőssége van a fiatalok megtartásában.
„Elképesztő az az élmény,
ahogy a szenvedélybetegség
berobban az életünkbe. Fiatal
koromban, amikor újságból
vagy filmekből szembesültünk kábítószeres emberekkel, azt gondoltuk, ez velünk
nem történhet meg. ... Nem
sok idő telt el azóta, a probléma jelen van: a kábítószer
mint egy titkos kór, mint egy
amőba terjeszkedik és egyre
több embert érint.” - fogalmazott a megyés püspök.
A program az ARÉV
Sportcsarnokban kezdődött,
amelyen mintegy 1400 fehérvári középiskolás vett részt.

Dr. Zacher Gábor előadásában nyíltan beszélt a fiatalokhoz ismerve az úgynevezett a Z-generáció problémáit,
a döntés fontosságát emelte ki
a drogfogyasztás témájában.
Ismertette a szereket és azok
hatásait arra az élettérre,
amelyben a fiatalok élnek.
„Nem szabad elfeledkeznetek
arról, hogy a döntés a ti kezetekben van: ti lesztek ott a buliban, nektek fogják felkínálni, és nektek kell valamiféle
döntést hozni. A jó döntés pedig a nemet mondás tudománya – amiben akkor és ott
senki nem tud segíteni. Az
alapján hozol döntést, hogy
az addigi életed során mi
okos és bölcs felnőttek milyen dolgokat pakoltunk a
puttonyodba. Amit úgy hívunk, hogy értékrend, amit
úgy hívunk, hogy keretrendszer, amit úgy hívunk, hogy
példakép, amit úgy hívunk,
hogy jövőkép.” – fogalmazott
Dr. Zacher Gábor.
A mai társadalom fiatal generációjának világában, egy
hétvégi napon 350 ezer ember
fogyaszt
Magyarországon
pszichoaktív anyagot.

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban
elsősorban a felnőttekhez, a
szülőkhöz szólva erre figyelmeztetet a főorvos, továbbá
a fiatalokkal való hatékony
kommunikációra. Kiemelte a
segítségkérés fontosságát és
annak a hatalmas felelősségnek a súlyát, ami a szülők részéről a saját gyermekük megismerését, a vele
folytatott beszélgetéseket jelenti.
Zacher Gábor 2014-től
a Honvédkórház sürgősségi osztályát vezeti, több egyetemen oktat, illetve toxikológus igazságügyi szakértőként tevékenykedik. Határozott fellépése és nyíltsága miatt népszerűek megszólalásai.
Fehérvári előadása a remények szerint sok fiatalt és
szülőt
elgondolkodtatott,
hogy elkerüljék saját családjukban azokat a veszélyeket,
amelyek nemcsak a drog,
hanem másféle pl. mobiltelefon, számítógép függőséghez
vezetnek.
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága
május 18-i ünnepi állományülésén elismerést adott át
Spányi Antal megyés püspöknek Huszár János vezérőrnagy
a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság megbízott parancsnoka.
Székesfehérvár püspöke több, mint egy évtizedes székesfehérvári főpásztori, a honvédelem ügye érdekében tett
szolgálatának, valamint a honvédelem, mint szent kötelesség erkölcsi tanításának terjesztése érdekében kifejtett áldozatos, fáradhatatlan munkája elismeréseként kapta meg a
megbecsülést.
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X. Katolikus Könyvnapok Székesfehérváron

A Szent István Hitoktatási
és Művelődési Ház díszudvarán ünnepélyes megnyitóval
kezdődött a 10. Katolikus
Könyvnapok
rendezvénye,
Székesfehérváron, május 26án. A budapesti rendezvénysorozathoz kapcsolódó fehérvári Katolikus Könyvnapokat
Spányi Antal megyés püspök
nyitotta meg.
„Nemcsak a templomokban beszélünk az irgalmasságról vagy nyitjuk meg az
Irgalmasság kapuit, hanem
szeretnénk, ha az emberek az
élet minden színterén felfedeznék, hogy Isten irgalmas
és igazságos. Azok a könyvek, amelyek igaz tartalommal ajándékoznak meg bennünket, ilyen örök érvényű
igazságokra tanítanak meg
minket.” - hangsúlyozta a főpásztor.
Az „Irgalmasság és a
könyvek” volt a mottója az
idei rendezvénynek, amelyről
Jakubek Tiborné a művelődési ház igazgatónője elmondta:
„Immár 10. alkalommal, térnek vissza hűségesen a meghívott kiadók Fehérvárra,
mert a megrendezett könyvnapok évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, a színes kulturális
programok mellett író-olvasó
találkozók is várják az érdeklődőket.”
A katolikus könyvek seregszemléjén természetesen a

kiadók vezetőivel is találkozhattak az érdeklődők. Az Etalon, a Don Bosco, az Agape
kiadók mellett állandó résztvevője az eseménynek a
Szent István Társulat is. Vas
László kereskedelmi vezető a
legkeresettebb könyvek közé
sorolta idén, az Irgalmasság
Évében az „Áraszd ránk irgalmadat” című kiadványt,
amely összegyűjti az irgalmasságról szóló gondolatokat, imádságokat a legismertebb szentektől, boldogoktól
vagy közismert személyektől.
A másik aktualitás az idei budapesti Szent István Könyvhét Stephanus díjasainak
könyvei: A fatimai jelenések,
a Szent Grál, Jézus élete, az
ereklyék és XII. Piusz után a
stigmatizáció
jelenségével
foglalkozó Michael Hesemann német egyháztörténész
műve és Kocsis Imre teológus
professzornak Lukács evangélium - bibliakommentárja.
A Szent Gellért kiadó is
több érdekes, aktuális könyvújdonsággal érkezett a programra. „Prohászka Ottokár
Elmélkedések az evangéliumról könyvének egykori díszkiadványának reprintjét visszahoztuk a Fehérváriaknak mondta el Nagy Alexandra,
de már természetesen a XXI.
század emberének szólva,
„Prohászka ugyanis nagyon
sok nyelven beszélt. A
könyvben nagyon sok latin-

német-olasz és francia szófordulat van, amelyet lefordíttattunk. Így ezek a csodálatos
gyöngyszemek, a napi elmélkedések, olvashatóak lettek
mindenki számára.” Az igazgatónő kiemelte még Kránitz
Mihály: Isten szeretete kiárad
a szívünkbe című könyvét,
amelyben Ferenc pápa minden napra tartogat valamilyen
lelki-szellemi táplálékot az
őt hallgatók és olvasók számára. Akár a legrövidebb
üzenet vagy egy nagyobb beszéd formájában milliókhoz
jutnak el gondolatai Istenről,
az emberről, Jézus tanításáról
és annak mai megvalósításáról - egyszóval az evangélium öröméről.
Modern társadalmunkban
a Szentatya által meghirdetett
jubileumi évben nagy jelentőséggel bír az irgalmasság
„újrafelfedezése”, az Isten irgalmasságával kapcsolatos általános ismeretek terjesztése,
népszerűsítése és aktualizálása. A megnyitó után Dr. Janka Ferenc filozófus, főiskolai
tanár tartott előadást a könyvek és az irgalmasság művészete - témában. Az előadó a
művészet és a könyvek kapcsolatát elemezve eljutott Istenhez, mint az irgalmasság
művészéhez, mert állítása
szerint az irgalmasság művészet és a művészet irgalmasság. „Az irgalmasság azért
művészet, mert az igazi irgal-

masságban benne van a tökéletes tudás és a végtelen szeretet. A valódi irgalmasság ismeri azt, akit szeret és szereti
azt, akit ismer. A művészet
pedig azért irgalmasság, mert
ingyenes és bőkezű ajándékozása az igaz, a jó, a szép és a
szent természetfeletti ragyogásának.” - fogalmazott az
előadó.
Az érdeklődőket a hagyományos programok mellett
már az első napon is kísérőprogramok várták. A könyvek
mellett, versmondók is színesítették a rendezvényt. Közreműködtek a IV. Egyházmegyei Ki mit tud? kiemelkedő
tehetségei, Kristóf Ágnes és
Joó Rebeka.
A X. Fehérvári Katolikus
Könyvnapok első napjának
programjai között a könyvolvasás mellett zenei előadások
is segítették a rohanó percek
megállítását. A Hagyomány
és modernség – együtt jellemzik a Hungarikum Együttest.
Repertoárjukon népdalfeldolgozások, zsoltárok, versmegzenésítések és saját dalok szerepeltek.
A fehérvári Katolikus
Könyvnapok filmvetítéssel,
és a Széchenyi-emlékek nyomában fotó kiállítással és két
előadással folytatódott, amely
jeles magyarok európai emlékeiről szóltak.
Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
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18. Katolikus Karizmatikus Találkozó
„Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” (Jn 3,16) mottóval rendezték meg április 30-án, szombaton Alcsútdobozon a 18. Regionális karizmatikus találkozót,
amelyen a környék több karizmatikus közössége is részt
vett.
Az alcsútdobozi Mustármag Közösség által szervezett találkozó elején, Cseh
Kornél a közösség vezetője
köszöntötte a jelenlevőket.
Elmondta, a karizmatikus
megújulás is meghallotta a
Szentatya hívását, az Irgalmasság évére, ezért választotta mottóul a jánosi idézetet:

„Mi, mint az egyház tagjai
csatlakozunk a szentévhez,
mert tudjuk, hogy a legnagyobb ajándék a szeretet,
ahogy Pál írja. Bár nincs felsorolva a Szentlélek hét ajándéka között, de Pál nyomán
mondhatjuk, ez a karizmák
csúcsa. Csak Isten szeretetét
befogadva tudunk szeretni.”
A találkozót jellemző fiatalos lendülethez és az örömteli hangulathoz a Csiszér
László vezette Új Jeruzsálem
Dicsőítő csapat járult hozzá.
Nyuli Gábor, aki Damian
Stayne által alapított Cor et
Lumen Christi közösség magyar ágának vezetője tanúságában arra bíztatott, ne álljunk ellen a Szentléleknek,
aki folytonos megújulásra ve-

Május 22-én, Szentháromság vasárnapon, délelőtt püspöki szentmise keretében
zajlott egyházmegyénk hagyományos Mária-remetei zarándoklata. Az egyházmegye
megszakítás nélkül 89. alkalommal tartotta meg zarándoklatát a majdnem kétszáz
éves múltú kegyhelyen.
Szentháromság vasárnapján a nehéz időkben is szinte minden esztendőben ide
zarándokoltak a fehérvári
hívek.

A Székesfehérvári Egyházmegye búcsújáró napját
Prohászka Ottokár püspök
kezdeményezte és püspökutóda, Shvoy Lajos hirdette meg.
A templom oldalában elhelyezett kőtáblák tanúskodnak
erről, s a két püspök mélységes Mária tiszteletéről. A zarándoknap azután is szokásban megmaradt, hogy az egyházmegyei határokat átrendezték, és Máriaremete az
Esztergom-Budapest Főegyházmegye területére átkerült.

zet bennünket, hanem hagyjuk, hogy olyan utakra vezessen, ahová csak Ő akar. Kérjük napi imádságunkban,
hogy történjék olyan csoda,
amellyel megtapasztaljuk Isten szeretetét, ami a szívűnk
mélyébe hatol.
Az eseményen Spányi Antal
megyés püspök celebrált
szentmisét a résztvevő papsággal. A főpásztor a Szentlélek szerepét hangsúlyozta abban, hogy az irgalmasság Istenével találkozhassunk, aki
megbocsátja
bűneinket.
„Tegyük mérlegre kapcsolatainkat, az emberekkel, Istennel, az Egyházzal, és kérjünk
bocsánatot, ha vétkeztünk.
Megtisztulva kövessük a Lélek indítását, amely tanúságtételre szólít bennünket, olyan
tanúságra, amelyben Krisztussal egységben, az Ő szavait hirdeti a világban.” hangsúlyozta a főpásztor.
A délután tanúságtételekkel
kezdődött, amelyben egy
megtérés története mutatta
meg, hogy a Szentléleknek
nincs akadály, saját szobánkban is megszólíthat, betölthet
bennünket, ha kinyitjuk a szívünket. Hallhattunk arról,
hogy az evangelizációban elfáradtakat, miként újítja meg
Isten és hívja újra a megszentelődés folyamatára, valamint

arról is, hogy aki titokban Istenhez akar tartozni, előbb
utóbb egy keresztény közösséggel fog találkozni.
Kunszabó Zoltán diakónus, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzeti Szolgáló Bizottsága elnökének tanúsága elsősorban
azokhoz szólt, akikben már
lecsengett az első szeretet
lángja Isten iránt, akik erőtlenné váltak, mert már nem
tapasztalják életükben a Lélek gyümölcseinek bő termését. Arra buzdított, merüljünk
el újra az evangélium örömében, amely képes megvilágítani küldetésünket. Emlékezzünk az első szeretetre, de ne
a nosztalgikus érzések kedvéért, hanem azért, hogy megmaradjunk Jézus szeretetében.
A rendezvény jó alkalom
volt a személyes találkozásokra, de a régióban működő,
a Szentlélek erejéből töltekező közösségek egymásra találására is. Mind a szentmise,
mind a tanúságtételek, előadások, beszélgetések, a zenés dicsőítések és a szentségimádás a hitben való elmélyülésre adtak lehetőséget a
résztvevőknek.
Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
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A VII. Fehérvári Versünnep döntője

Ismét megtelt a Szent István Művelődési Ház Szent
István terme április 16-án, a
VII. Fehérvári Versünnep
döntőjén, melyen 13 tehetséges fehérvári diák lépett színpadra. Az idei évi döntőben is
erős mezőny alakult ki, a fiatalok szavalataikkal bizonyították, hogy szeretik és értik
is a verseket és el tudják varázsolni a közönséget. A VII.
Fehérvári Versünnep győztese a zsűri döntése alapján
Börcsök Olivér lett, aki Francois Villon versét szavalta a
döntőbe.
Elsőként Mihály Szidónia
Renáta szavalta el Wass Albert: Üzenet haza című versét, majd Weöres Sándor Kutya című versét adta elő
Komlódy Márk. Harmadikként lépett színpadra Kovács
Patrícia, aki a Ferenc című
verset mondta el Borbély Szilárdtól, Bakó Fanni pedig
Bogdán László versét hozta el
a Versünnepre Szabó Lőrinc
és az ördög címmel.
Szabó Lőrinc rendkívüli
népszerűségnek örvend a fiatal generáció körében, az ő
versét szavalta el Varga Eszter (Lóci verset ír), Marth
Fruzsina (Lóci óriás lesz). és
Szigethy Norbert (Kísértetek
hozta el hozzánk!) is.
Strasszer Domonkos Reményik Sándor: Így emlékszem
című költeményével érkezett,
Kertész Ádám pedig talán a
legszebb, hazaszeretetről szóló magyar verset, Illyés Gyula: Haza a magasban című
költeményt szavalta el a döntőben. Ferenczy-Nagy Boglárka Tóth Árpád: Tetemre
hívás című versét adta elő,
Kurucz Flóra Kosztolányi
Dezső: Akarsz-e játszani,
Körmendi Kristóf József Attila: Ülni, állni, ölni, halni,
Börcsök Olivér Benjamin pe-

dig Francois Villon: Ballada
a senki fiáról című művével érkezett a Versünnep döntőjére.
„Nem csak az a célunk,
hogy tehetségeket találjunk,
hanem az is, hogy rajtuk keresztül megmutathassuk, hogy
a fiataloknak van véleménye
és azt szeretnék elmondani,
vannak értékeik és szeretnék
megmutatni ezeket. Nemcsak
az év egy napján, hanem a
különböző városi rendezvényeken is, hogy együtt élhessenek a várossal és büszkék
lehessenek arra, hogy fehérváriak.” - mondta el a Versünnep döntőjének megnyitóján Székesfehérvár polgármestere.
Dr. Cser-Palkovics András köszönetet mondott a
szervezésért a Fehérvár Médiacentrum munkatársainak
és az ötletgazda Varga Sándornak is, aki már nem lehetett jelen az idei Versünnepen.
A szavalatokat követően a
zsűri döntéshozatalra vonult
vissza, majd Kubik Anna, a
zsűri elnöke értékelte a VII.
Fehérvári Versünnep döntőjét. „Úgy érzem sokat fejlődtünk és már nem kell évről
évre előadást tartani arról,
hogy melyek a versmondás
külső feltételei és melyek a
belső, tartalmi feltételek. Kevés város mondhatja el magáról, hogy ennyire figyel a tehetséges fiataljaira, akik mindannyian lehetőséget kapnak
arra, hogy kibontakoztathassák a tehetségüket.” - mondta
el értékelésében Kubik Anna,
aki az ünnepek jelentőségéről
is beszélt. „Az ünnepek nagyon fontosak és az ünnepet
nekünk kell megteremteni
minden alkalommal. A Versünnep mindig meg fogja teremteni ezt az alkalmat és bár

a haszonelvű világban úgy
tartják, hogy a versnek nincs
haszna, Kodolányi János szavaival pontosan ettől rokon az
istenivel…” - tette hozzá a
zsűri elnöke.
A Versünneppel kapcsolatban Spányi Antal megyéspüspök is megosztotta gondolatait a résztvevőkkel, kiemelve, hogy a versekkel való találkozás az élet különleges
pillanata. „Egy olyan pillanat,
ami kiszabadít abból a létből,
amely ezer felől szorongat,
kihívásokkal állít szembe,
amelyben megoldásokat kell
keresnünk és találnunk. A
vers kiszabadít ebből a nyomásból és a létnek egy másféle megtapasztalásával ajándékoz meg bennünket, elfeledkezve a mindennapok gondjáról.” - hangsúlyozta a megyéspüspök.

A VII. Fehérvári Versünnep győztese Börcsök Olivér,
a második helyezett Mihály
Szidónia Renáta, a harmadik
Ferenczy-Nagy Boglárka lett.
A Székesfehérvári Egyházmegye különdíját Komlódy Márk és Marth Fruzsina,
míg a Fehérvár Médiacentrum különdíját Kurucz Flóra
vehette át.
A boldog győztes, Börcsök Olivér a díjátadó után
elmondta, úgy ment fel a
színpadra, hogy elsősorban
önmagának és a mentorának,
Lábodi Ádámnak akart megfelelni a verssel. Amikor lejött a színpadról, úgy gondolta, hogy mindezeket teljesítette, ezért nyugodtan várta az
eredményhirdetést.

Immár 25. alkalommal
rendezték meg Nagyváradon
a Festum Varadinum jubileumi ünnepségsorozatot, amelynek idén Székesfehérvár volt
az egyik kiemelt vendége. A
várost több civil szervezettel
együtt a Vox Mirabilis Kamarakórus képviselte.
Április 21-én a Városháza
dísztermében volt az ünnepélyes megnyitó, ahol a kórus
eddig nem ismert kórusműveket adott elő Szent Lászlóról.
A nap zárásaként a Székesegyházban az esti szentmisén adtak zenei szolgálatot,
utána pedig egy záró koncerttel örvendeztették meg a két
város egyházi és világi vezetőit, a meghívott vendégeket
és a szép számmal összegyűlt
közönséget.

Böcskei László megyés
püspök úr, aki nagyon kedvesen fogadta a kórus tagokat,
lélekmelengető szavakkal és
elismeréssel köszönte meg a
koncertet. Visszavárja a kórust és reméli, hogy a nagyváradi egyházi kórusokkal öszszefogva még sok szép hangverseny születik majd.
„Számunkra nagy megtiszteltetés volt ez meghívás,
felemelő lelki és zenei élmény volt ebben a gyönyörű
Székesegyházban énekelni. A
legnagyobb öröm, hogy püspök atya ismét meghívott
minket, és ezen kívül is több
koncertlehetőséget is kaptunk
Nagyváradra. Örömmel jövünk legközelebb is!”

Forrás: szekesfehervar.hu
Fotó: Simon Erika

Zemlényi Katica - karnagy
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Június 7. (kedd) 18 óra
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége,
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület,
és a Professzorok Batthyány Köre bemutatja

Közreműködik:

Gyurity István (Stipan Đurić)

magyarországi horvát színész, énekes

„Az Idők Jelei” című kiadványt

Ugyancsak az ünnepi alkalmon kerül bemutatásra

Előadók:

Bácsgyulafalva családkönyve

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán

Bálint Károly

egészségügyért felelős államtitkár

(1883-1924)
című kötete

főigazgató, Bethesda Gyermekkórház,
elnökhelyettes, Magyar Kórházszövetség

„Bálint Károly aprólékos, igen értékes munkát végzett. Jó és
használható segédletet ad azok kezébe, akik Bácsgyulafalva
első telepes generációjáról és leszármazottaikról szeretnének
tájékozódni.” (Dr. Lábadi Károly)

Dr. Velkey György

Prof. Dr. Kásler Miklós

egyetemi tanár, főigazgató, Országos Onkológiai Intézet

Téma: Egészségügy
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári
Együttműködés Egyesület, és a Professzorok Batthyány Köre
2015. október 30-án bemutatta „Az Idők Jelei” című kiadványt. A vitairat áttekintette a magyar társadalomban az elmúlt években lezajlott fejleményeket, és a jelenlegi kihívásokat. A kötet 16 területet fogott át (pl. család és demográfia,
egészségügy, oktatás), és azt vizsgálta, hogy a mai Magyarországon melyek a fontos kérdések, és ezekre milyen, speciálisan keresztény válaszok adhatók.
A vitairat pozitív társadalmi fogadtatása miatt a munka
folytatása mellett döntöttünk, és az „Idők Jelei 2016” konferenciasorozat keretében kerül bemutatásra a kiadvány. A 10
állomásból álló rendezvény célja az anyag országos megismertetése, és a kiválasztott témákkal kapcsolatos társadalmi
vita kezdeményezése.

Június 8. 17 óra
Útkereső Filmklub

Csoda Milánóban

Rendező: Vittorio De Sica, 92 perc (1951)
Főszereplők: Emma Gramatica, Paolo Stoppa,
Francesco Golisano
A Biciklitolvajok rendezője, Vittorio De Sica alkotása ez
az igazi keresztény értékeket hordozó mű. A történetben egy
magányosan élő asszony egy sírdogáló kisbabát talál a kertjében, és elhatározza, hogy szeretetben felneveli. De a nő rövidesen meghal, a kis Totó így egy árvaházban nő fel, ahonnan
sorsa a milánói nincstelenek közé veti. Ám ő nem adja fel, és
optimizmusa révén ráveszi társait arra, hogy kunyhóik helyére
takaros épületeket építsenek. Azonban amikor minden jóra
fordulna, hirtelen olaj tör fel a földből, ami mindent megváltoztat.

Belépő: 400 Ft
Június 11. (szombat) 15 óra
A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében

megemlékezés
a Horvát Államiság Napjára

(25

éve - 1991. június 25-én kiáltották ki
a Horvát Köztársaságot)

Június 16. (csütörtök) 18 óra

az Ars Musica Vegyeskar
nyáresti hangversenye

Szeretettel várunk minden kedves zenekedvelőt
az Ars Musica Zenebarátok Egyesülete
hagyományos nyáresti hangversenyére!
Az est házigazdája:

Szabó Balázs PhD
zenetörténész

A belépés ingyenes!
Június 24. (péntek) 17 óra

Emlékezés
Gyóni Géza születésének 132.,
halálának 99. évfordulójáról

szobránál,
a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Díszudvarán
Megemlékező beszédet mond:

Jákob János

dandártábornok, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns
Tábori Püspökségének püspöke

Július 1. (péntek) 18 óra

a Vox Mirabilis Kamarakórus
hangversenye
Karnagy:

Zemlényi Katica
Július 7. (csütörtök) 16.30 óra

„Beragyogta a világot…”
dr. Varsányi Katalin

fotókiállítása
Árpád-házi Szent Erzsébetről, a Szent Erzsébet kegyhelyekről
Megnyitja:

Spányi Antal
megyés püspök
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ŐSZI PROGRAMELŐZETES
Szeptember 7. (szerda) 17 óra
Útkereső Filmklub

Rocco és Fivérei

Rendező: Luchino Visconti
olasz, francia film - 170 perc 1960
Belépő: 400 Ft
Szeptember 17. (szombat) 15 óra
Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti
Gyűjtemény rendezésében
az Ars Sacra Fesztivál
kapcsolódó rendezvényeként

Kuti Dénes

festőművész kiállításának megnyitója
Közreműködik:

Előadó:

Dr. Lukácsi Zoltán

a Győri Hittudományi Főiskola rektora

Szeptember 28. (szerda) 17.30 óra

Dr. Pécsi Rita
neveléskutató

őszi előadássorozata I.
Október 5. (szerda) 17 óra

Útkereső Filmklub

Október 10. (hétfő) 17.30 óra

Mit öröklünk és mit nem?-

Gondolatatok a XXI. század genetikájáról
és egészségünkről

Prof. Dr. Falus András

Szakolczay Lajos

Széchenyi-díjas immunológus,
egyetemi tanár, akadémikus

Faragó Laura

Október 17. (hétfő) 17.30 óra

művészettörténész
előadóművész

és Ökrös Csaba
zenész

Nyitva tartás: szeptember 17 - október 15.
hétfőtől péntekig 9.00–17.00 óráig,
szombaton 9.00–15.00 óráig
Szeptember 21. (szerda) 17.30 óra

Irgalom a családban
Előadó:

Dr. Somogyiné Petik Krisztina

Sapientia Hittudományi Főiskola tanszékvezető
főiskolai tanára

Szeptember 22. (csütörtök) 17.30 óra

Dr. Béres József:
Szép magyar ének II.

című könyvének bemutatója
A szerzővel beszélget:

Vakler Anna

népdalénekes, Székesfehérvár kulturális, művészeti vezetője

Szeptember 25. (vasárnap) 18 óra

VI. Kamarakórus fesztivál

a Vox Mirabilis Kamarakórus
és a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
szervezésében

Szeptember 27. (kedd) 17.30 óra
az Irgalmasság Szentéve jegyében

Kispapképzés,
keresztény pedagógia….

A „szívében rab” főpásztor,
Mindszenty József
Jubileumi előadás 1946-2016
Előadó:

Dr. Kovács Gergely
történész

Október 19. (szerda) 17.30 óra

az Irgalmasság Szentéve jegyében

Szavakban leírhatatlan

„A lélek zenéje, a zene lelke”
Bubnó Tamás

egyházzenész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára

zenei betétekkel színesített előadást tart

a bizánci katolikus liturgikus zenéről
Közreműködik
a Szent Efrém Férfikar néhány tagja
Október 22.(szombat)

Maria de Faykod

Lourdesi Keresztút

című fotókiállításának megnyitója
Október 26. (szerda) 17.30 óra

Dr. Pécsi Rita
neveléskutató

őszi előadássorozata II.
November 9. (szerda) 17.30 óra

Dr. Pécsi Rita
neveléskutató

őszi előadássorozata III.
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Programok a Székesfehérvári Egyházmegyében
BÉRMÁLÁS ENYINGEN
Június 5-én, vasárnap 10.30kor az enyingi templomban
bérmál Spányi Antal megyés
püspök.
KARITÁSZIGAZGATÓK
TALÁLKOZÓJA
Június 7-én, kedden 10 órakor Budapesten a Magyar
Szentek templomában tartják
az egyházmegyei karitászvezetők értekezletét. A találkozón részt vesz Spányi Antal, a
Magyar Katolikus Karitász
püspök-elnöke.
NŐK KÉKBEN CÍMŰ
KIÁLLÍTÁS
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Június 7-én, kedden az Autisták Országos Szövetsége
2016-ban országos kampányt
szervezett „Nők kékben”
címmel. Székesfehérváron a
Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány vállalta a fotókiállítás szervezését és lebonyolítását, hogy a „Jó példák” bemutatásával erősítse
az autizmussal érintett, nehezebb körülmények között élő
családok, nők helyzetét, elfogadottságát és aktív társadalmi szerepvállalását. A június
7-én, 16 órakor megnyíló eseményen köszöntőt mond
Spányi Antal székesfehérvári
püspök, a kiállítás védnöke.
„AZ IDŐK JELEI 2016”
KONFERENCIA
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Június 7-én, kedden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, és a Professzorok Batthyány Köre - „
Az Idők jelei” című kiadványának pozitív társadalmi fogadtatása alapján - konferencia sorozatot indított el,
amelynek 10. állomása Székesfehérvár lesz. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban június 7-én, 18 órakor kezdődő eseményen Dr.
Ónodi-Szücs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár
és Prof. Dr. Kasler Miklós,
főigazgató főorvos, egyetemi
tanár tart előadást, a magyar
egészségügy témában. Az esten részt vesz Spányi Antal
megyés püspök.

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS AZ ALAPTÖRVÉNY
TÜKRÉBEN
- KONFERENCIA
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Június 10-én, pénteken az
Igazságszolgáltatás az Alaptörvény tükrében címmel
szerveznek konferenciát az
Alaptörvény elfogadásának 5.
évfordulóján, Székesfehérváron az Igazságügyi Minisztérium és Székesfehérvár Megyei Jogú Város közös szervezésében. A június 10-i rendezvény Közös sétával kezdődik a Nemzeti Emlékhelyre, délelőtt 9 órakor a II. János Pál pápa térről. Tiszteletadás keretében virágoknak
helyeznek el a királyok sírjánál, majd a Városházán 9.30tól kezdődik a szimpózium.
Köszöntőt mond: Vargha Tamás államtitkár, országgyűlési képviselő, Vízkelety Mariann, az IM Igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára, Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye megyés
püspöke,
Cser-Palkovics
András, Székesfehérvár polgármestere. A konferencián
felszólalnak: Gulyás Gergely,
az Országgyűlés alelnöke,
Balogh Elemér jogtörténész
professzor, az Alkotmánybíróság volt tagja. Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal
elnöke, Polt Péter Legfőbb
Ügyész, Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke,
Répássy Róbert országgyűlési
képviselő. A zárszót L. Simon László, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért felelős államtitkára mondja. Levezető
elnök: Vargha Tamás államtitkár, országgyűlési képviselő lesz.
BÉRMÁLÁS KECSKÉDEN
Június 11-én, szombaton 16
órakor a kecskédi templomban bérmál Spányi Antal megyés püspök.
BÉRMÁLÁS
KÁPOLNÁSNYÉKEN
Június 12-én, vasárnap 10
órakor a kápolnásnyéki templomban bérmál Spányi Antal
megyés püspök.

A SZENT IMRE
ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ÓVODA TE DEUMA
Június 15-én, szerdán 17 órakor a székesegyházban lesz a
Szent Imre Általános Iskola és
Óvoda tanévzáró, hálaadó
szentmiséje, amelynek főcelebránsa Spányi Antal megyés
püspök lesz.

Rubinmisés - 65. éves papság
Dr. Takács Nándor püspök
(1951.10.28.)
Schrőder Gyula (1951. 12.
22.)

A MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ
ÁTADÁSA BUDAPESTEN
Június 18-án, szombaton 11
órakor a Magyar Tudományos
Akadémia Dísztermében kerül
sor a Magyar Örökség Díj átadására, amelyen részt vesz
Spányi Antal püspök, a Magyar Örökség Díj kuratóriumának tagja.

Aranymisés - 50. éves papság
Németh János (1966.04.14.)

PÜSPÖKI ARANYMISE
VÁCON
Június 19-én, vasárnap 10 órakor Dr. Beer Miklós megyés
püspök mutatja be 50 éves hálaadó szentmiséjét a Váci székesegyházban. Beszédet mond
Pálos Frigyes őrkanonok, hatvani prépost, egyházmegyei
múzeumigazgató. Az ünnepségen részt vesz Spányi Antal
megyés püspök.
HÁLAADÁS
A PAPSZENTELÉS
KEGYELMÉÉRT
Június 21-én, kedden a balatonlellei templomban Spányi
Antal megyés püspök tart hálaadó szentmisét, kaposvári és
esztergom-budapesti egyházmegyés szemináriumi évfolyamtársaival, pappá szentelésük 39. évfordulóján.
PAP-ÉS
DIAKÓNUSSZENTELÉS
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Június 24-én, pénteken az egyházmegye
hagyományának
megfelelően Keresztelő Szent
János születésének ünnepén
pap- és diakónusszentelés lesz
a Székesegyházban. A szertartásra délelőtt 10 órakor kerül
sor. Bak Ádám és Visnyei
László akolitusokat diakónussá, Tóth András diakónust áldozópappá szenteli Spányi
Antal megyés püspök. Ebben
a szentmisében adnak hálát az
egyházmegye jubiláns papjai a
szolgálat kegyelmeiért.

Gyémántmise - 60. éves papság
Milcsinszki Alajos (1956.
06.21.)

Ezüstmisés - 25. éves papság
Nobilis Márió (1991.06.24.)
Szabó István (1991.11.09.)
Ugrits Tamás (1991.06.24.)
EZÜSTMISÉJÉT ÜNNEPLI
UGRITS TAMÁS
PÁPAI KÁPLÁN,
IRODAIGAZGATÓ,
C KANONOK
SZÉKESFEHÉRVÁRON
ÉS CSÁKVÁRON
Június 25-én, szombaton 18
órakor a székesfehérvári
Szent Imre templomban, június 26-án, vasárnap 11 órakor
a csákvári templomban ünnepli ezüstmiséjét Ugrits Tamás pápai káplán, irodaigazgató, c. kanonok, szentszéki
bíró, Szent Imre Általános Iskola és Óvoda iskolabiztosa,
püspöki tanácsos.
BÉRMÁLÁS RÁCKEVÉN
Június 26-án, vasárnap 10
órakor a ráckevei templomban bérmál Spányi Antal megyés püspök.
NYÁRI
LELKIGYAKORLAT
HITOKTATÓK ÉS VILÁGI
LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE
Június 30. és július 2 között
Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató vezetésével az Iszkaszentgyörgyi Egyházmegyei Lelki Centrumban lesz
az eyházmegyés hitoktatók és
világi lelkipásztori munkatársak nyári lelkigyakorlata.
PAPI TALÁLKOZÓ
A PÜSPÖKSÉGEN
Június 30-án, csütörtökön 19
órakor papi találkozó lesz a
Püspökségen.
(Folytatás a 15. oldalon!)
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(Folytatás a 14. oldalról!)
200 ÉVES AZ ETYEKI
TEMPLOM
Július 2-án, szombaton ünnepli az etyeki templom építésének 200 éves évfordulóját. A Sarlós Boldogasszony
plébánia ünnepi búcsúi szentmiséjét 11 órai kezdettel
Spányi Antal megyés püspök
mutatja be.
VÉRTESSOMLÓI BÚCSÚ IMÁDSÁG
GYERMEKÁLDÁSÉRT
Július 3-án, vasárnap 10 órakor, a vértessomlói Sarlós
Boldogasszony templom búcsújára hívják azokat a családokat, akik gyermekáldásra
várnak, vagy gyermek születésére készülnek. Spányi Antal megyés püspök szentmise
keretében imádkozik és áldja
meg őket, a Gyermeket hordozó Szűz Mária közbenjárását kérve.
A szentmise előtt a hagyomány szerint a falu kápolnájától templomi és történelmi
zászlókkal érkeznek a környékbeli zarándokok Vértessomlóra, a falu közepétől
népviseletbe öltözötten, körmenetben vonulnak a kegytemplomhoz. A zarándoklaton közös imádságba foglalják mindazokat, akik gyermekeket szeretnének. A megyéspüspök kéri a híveket, vegyenek részt minél többen a búcsún, hogy együtt imádkozhassanak erre a szándékra.
SZENT ERZSÉBET
KIÁLLÍTÁS
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Július 7-én, csütörtökön
16.30-kor a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban Spányi Antal megyés
püspök nyitja meg dr. Varsányi Katalin „Beragyogta a világot…” című Árpád-házi
Szent Erzsébetről, a Szent Erzsébet kegyhelyekről szóló
fotókiállítását.
A VÁROS
ELSŐCSÜTÖRTÖKI
EUCHARISZTIA ÜNNEPE
Július 7-én, csütörtökön 18
órakor a Prohászka emléktemplomban lesz a város egyházközségeinek
közös
elsőcsütörtöki
Eucharisztia
ünnepe. A szentmisét Spányi
Antal megyés püspök tartja a

város papságával, amely után
a közös szentóra kezdődik az
egyházmegyéért, új papi hivatásokért.
SZENT MÁRTON NAPOK
SZOMBATHELYEN
Július 9-én és 10-én ünnepli
Szombathelyen a Katolikus
Egyház, Magyarország, a
Szombathelyi Egyházmegye
és Szombathely Megyei Jogú
Városa Szent Márton születésének 1700. évfordulóját. Ő
volt az Egyház első szentje,
aki nem vértanúságával, hanem életpéldájával érdemelte
ki, hogy a szentek között tisztelje őt a hívő ember. Savariában, a mai Szombathelyen
látta meg a napvilágot 316ban.
Július 9-én, szombaton kerül
sor a Nemzetközi Katolikus
Találkozóra és a Kárpátmedencei Szent Márton Plébániák találkozójára. 10.30kor szentmisével veszi kezdetét a nap, amelyen részt vesznek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, köztük Spányi Antal megyés püspök.
E nap délutánján Böjte Csaba, Zacher Gábor tartanak
előadást, St. Martin pedig
egy különleges vizuális élményt nyújtó bemutatóval érkezik Szombathelyre. A napot a NYME-SEK Szökős
Néptáncegyüttes fellépése és
a velük való közös táncház
zárja.
Másnap, július 10-én, vasárnap keresztény zenekarok
koncertjei mellett Eperjes
Károly és a Cenacolo Közösség tesznek tanúságot keresztény hitükről. A napot a népszerű előadóművész Ákos
koncertje zárja, amely 19 órakor kezdődik.

Megemlékezés
Milassin Bertalan
Miklós püspökről
A Székesfehérvári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében megemlékezést tartottak Milassin Bertalan Miklós (1736. május 1. 1811. július 2.) székesfehérvári püspök születésének 280.
évfordulójáról, a Bazilika altemplomában május 2-án, a
főpásztor sírjánál. Jakubek
Ágnes a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, felkeresik mindazoknak a sírját, akik
horvát származásúak és valami kiemelkedőt, megbecsülésre méltót tettek másokért.
Az ünnepségen Milassin
püspök életútját Nagy István
elnökhelyettes mutatta be.
Spányi Antal megyés
püspök méltatta püspökelődjét, aki papjaival sokat törődő, tevékeny főpásztor volt,
utódainak is példát mutatott
az egyházmegye igazgatására.
Milassin Miklós 1736.
május 1-jén született a Bács
megyei Csávoly községben.
A XVIII. századi Magyarországon a paphiány nagymértékű volt, ezért őt még teológia tanulmányainak befejezése előtt, 1760-ban felszentelték. A tabáni és Buda-környéki délszláv lakosság körében végzett lelkipásztori feladatokat, majd 1761-től Itáliában tanult és tanított. 1767-től
tábori lelkész, 1782-től tábori esperes lett. Fáradhatatlan-

sága és személyes bátorsága
miatt felfigyelt rá II. József is.
A császár gyóntatója lett
1788-ban; aki szolgálataiért
hálából kinevezte fehérvári
püspöknek 1790. január 19én. 1790. szeptember 8-án,
Budán püspökké szentelődött
és október 11-én ünnepélyesen elfoglalta főpapi székét.
Megvalósította elődjének álmait: 1801-ben megnyithatta
kapuit az Aggpapok Otthona,
a következő esztendőben az
egyházmegyei szeminárium
is a hajdani karmelita rendház
épületében. József nádor személyében támogatóra talált, s
így 1802-ben megnyílhatott a
fehérvári papnevelő intézet 4
tanárral és 23 növendékkel.
1802-ben befejezte a kor elvárása szerinti reprezentatív
püspöki székház felépítését
is. A hazai copf stílus kiemelkedő képviselője a palota.
1809-ben szélütés érte, mely
után 1811. július 2-án hunyt
el, és a székesegyház altemplomában helyezték örök nyugalomra.
A magyar és horvát nyelvű megemlékezés végén a
megjelentek a megyés főpásztor vezetésével imádkoztak a
város egykori püspökének lelki üdvéért, majd elhelyezték
az emlékezés koszorúit és
gyertyáit Milassin püspök sírjánál.
Berta Kata

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.
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A Barátok Boltja ajánlatából:
Katona István: Szelíd határozottsággal
Böjte Csaba: Az örömök útján
Andreas Englisch: A Vatikán harcosa
Himnusz az élethez - útravaló
ballagó diákoknak
Az igazság munkatársa - Jozef Ratzinger XVI. Benedek pápa élete és munkássága
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!

