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Szentek - ünnepek 
Augusztus 20. Szent István király, Magyarország 

 fővédőszentje. 
 

Augusztus 21. Évközi 21. vasárnap. 

 Szent X. Piusz pápa. 
 

Augusztus 22. Boldogságos Szűz Mária királynő. 

 

Augusztus 23. Limai Szent Róza szűz. 
  

Augusztus 24. Szent Bertalan apostol. 
 

Augusztus 25. Kalazanci Szent József áldozópap. 
 

Augusztus 27. Szent Mónika. 
 

Augusztus 28. Évközi 22. vasárnap. 

 Szent Ágoston püspök és egyháztanító.  

 

Augusztus 29. Keresztelő Szent János vértanúsága. 
 

Szeptember 3. Nagy Szent Gergely pápa és egyházta-

 nító. 
 

Szeptember 4. Évközi 23. vasárnap. 
 

Szeptember 5. Kalkuttai Boldog Teréz szűz.  
 

Szeptember 7. Szent Márk, István és Menyhért áldo-

 zópapok, Kassai Vértanúk. 
 

Szeptember 8. Szűz Mária születése (Kisboldog-

 asszony). 
 

Szeptember 9. Claver Szent Péter áldozópap. 
 

Szeptember 11. Évközi 24. vasárnap. 
 

Szeptember 12. Szűz Mária szent neve. 
 

Szeptember 13. Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent 

 János püspök és egyháztanító.  
 

Szeptember 14. A Szent Kereszt felmagasztalása. 
 

Szeptember 15. A fájdalmas Szűzanya. 
 

Szeptember 16. Szent Kornél pápa és Szent Ciprián 

 püspök vértanúk. 
 

Szeptember 17. Bellarmin Szent Róbert püspök és 

 egyháztanító.  
 

Szeptember 18. Évközi 25. vasárnap. 
 

Szeptember 19. Szent Januáriusz püspök és vértanú. 
 

Szeptember 20. Kim Taegon Szent András áldozó-

 pap, Csong Haszang Szent Pál és koreai vértanú-

 társaik. 
 

Szeptember 21. Szent Máté apostol és evangélista.  
 

Szeptember 23. Pietrelcinai Szent Pio áldozópap.  
 

Szeptember 24. Szent Gellért püspök és vértanú. 
 

Szeptember 25. Évközi 26. vasárnap. 
 

Szeptember 26. Szent Kozma és Damján vértanúk.  
 

Szeptember 27. Páli Szent Vince áldozópap.  
 

Szeptember 28. Ruiz Szent Lőrinc és Fülöp-szigeteki 

 vértanútársai.  

 Szent Vencel vértanú. 
 

Szeptember 29. Szent Mihály, Szent Gábor és Szent 

 Rafael főangyalok. 
 

Szeptember 30. Szent Jeromos áldozópap és egyházta-

 nító. 
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Szent István Városa 
 

AZ EGYHÁZMEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINEK LAPJA  

Kiadja: a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal 

A Szerkesztőség címe:  8001 Székesfehérvár, Pf. 178. 

Az Egyházmegyei Napon, 

Pünkösd hétfőn volt a II. Fakul-

tatív, Hit- és erkölcstan hittan-

verseny döntője, amire az Egy-

házmegye 5 kerületéből 1-1 csa-

pat jutott be a meghirdetett két 

korcsoportból.  

I. korosztály (5-6. osztály) 

helyezettjei: 
1. A Szigetszentmiklósi    

Batthyány Kázmér Gimnázium 

tanulói: Gréczi Lilla Boglárka 

és Virág Villő Anna, valamint a 

József Attila Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

tanulója: Virág Bence Barnabás, 

felkészítő tanár: Turner Gyön-

gyike. 

2. A Sárbogárdi Mészöly Géza 

Általános Iskola tanulói: Varga 

Liliána Erzsébet, Heigl Barbara 

és Fogarasi Anna, felkészítő    

tanár: Kanyóné Somogyi Tün-

de. 

3. A Sárbogárdi Petőfi Sándor 

Gimnázium tanulói: Kovács 

Réka, Sudár Lara és Király 

Kristóf, felkészítő tanár: Varga 

László.  

II. korosztály (7-8. osztály) 

helyezettjei:  
1. A Móri Radnóti Miklós Álta-

lános Iskola Pusztavámi Tagis-

kolája tanulói: Kluber Rita, 

Hadnagy Viktória és Wachtler 

Diana, felkészítő tanár: Vámo-

siné Vértesaljai Zsuzsanna. 

2. Az Enyingi Tinódi Lantos 

Sebestyén Református Általá-

nos Iskola és Alapfokú Művé-

szeti Iskola tanulói: Knapich 

Csenge,  Szentpéteri Zsófia és 

Knapich Botond, felkészítő 

tanár: Döbrőssy Tünde. 

3. A Százhalombattai 1. Számú 

Általános Iskola tanulói: Kedves 

Patrik, Lajos Zsuzsanna és Ur-

bán István, felkészítő tanár: 

Németh András. 

Püspök atya jóvoltából nem 

csak oklevelet és ajándékot 

kapott az első 3-3 helyezett, 

hanem a felkészítő hittanárokkal 

együtt jutalom-kiránduláson is 

részt vehettek június 8-án. Az 

idei évben Pannonhalma volt az 

úti cél, hiszen a védőszentjüket, 

Szent Mártont is ebben az évben 

ünnepeljük. Sajnos a százhalom-

battai csapat iskolai programjuk 

miatt nem tudott részt venni 

ezen a kiránduláson. 

A 15 hittanosnak és őket 

kísérő tanáraiknak bemutatták a 

Pannonhalmi apátság épületét, 

ismertették a földrajzi és törté-

nelmi érdekességeket is. Az 

Apátság megtekintése után az 

arborétumban tettünk nagy sétát, 

felkerestük a gyógynövény-

kertet, a lepárlóüzemet, ahol az 

értékes gyógynövény kivonato-

kat készítik. A séta alkalmával 

talált Mária-kegyszobornál kö-

zösen elénekeltük az Üdvözlégy 

Máriát. 

Játékra is bőven jutott idő, 

egy érdekes mintájú, kőlapokból 

kirakott labirintust használtunk 

fel egy kis versenyzésre. A falu-

ban elfogyasztott kézműves 

fagylalt után még jutott idő egy 

kis játékra a parkban, majd a 

busszal visszaindultunk Székes-

fehérvárra. 

Hálásan köszönjük Püspök 

úrnak a szép napot! 

Visiné Farkas Katalin 
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Papszentelés Székesfehérváron 

Keresztelő Szent János 

születésének ünnepén, június 

24-én a székesfehérvári egy-

házmegye hagyományainak 

megfelelően papszentelést 

tartottak a Székesegyházban. 

Spányi Antal megyés püs-

pök Bak Ádám és Visnyei 

László akolitusokat diakónus-

sá, Tóth András diakónust ál-

dozópappá szentelte. Az ün-

nepre nagy számban érkeztek 

az egyházmegye hívei, roko-

nok és barátok, hogy együtt 

imádkozzanak a szentelendő-

kért, valamint az egyházme-

gye papjai, akik nagyrészt 

ezen a napon ünneplik szente-

lésük évfordulóját és ilyenkor 

közösen újítják meg ígéretei-

ket, melyeket felszentelésük-

kor tettek.  

A főpásztor beszédében 

Keresztelő Szent Jánost állí-

totta példaképül a szentelen-

dők elé, akiről az Úr Jézus azt 

mondta: „az asszonyok szü-

löttei között nem született na-

gyobb” nála. „Az Úr előfutá-

ra mindig Isten szavára hall-

gatott,  nem  törődve  a  világi   

hangokkal. Istentől kapott fe-

ladata volt, hogy előkészítse a 

Megváltó útját és tanúságot 

tegyen Krisztusról a válasz-

tott népnek. A papnak is ezt 

az utat kell járnia, meghallva 

Isten szavát, erről a szóról ta-

núságot kell tennie. Ez mind-

nyájunknak küldetése, amely-

re csak az imádkozó lélek ké-

pes.” - hangsúlyozta a főpász-

tor, majd hozzátette. „A pap 

tanítói hivatása, hogy hirdes-

se Isten Igéjét, amelyet sze-

mélyes életében is elfogad és 

az Ő törvényein elmélkedve 

követi azt.  Ez a tanítás,  ame-

lyet szóval és példamutatással 

átad, lelki táplálék a hívek-

nek, építi Isten Egyházát. Át-

adni a hitet annyi, mint föl-

fedni, hirdetni és elmélyíteni 

a keresztény hivatástudatot, 

az üdvözülés titkát. Ebben a 

felelősségteljes szolgálatban a 

pap szoros kapcsolatban püs-

pökével hirdeti az evangéliu-

mot, vezeti Isten népét, gond-

ja van az istentiszteletre, első-

sorban Urunk áldozatának va-

sárnapi megünneplésére.” 

A homília után a püspök 

kezét a szentelendők fejére 

helyezte, majd ezután el-

mondta a felszentelő imát. A 

fölszenteltek megbízatást 

kaptak az áldozópapi illetve a 

szerpapi tisztség betöltésére, 

hogy a Szentlélek erejében él-

ve dolgozzanak az Egyház-

ban, a világ üdvössége szol-

gálatára. A felszentelt új dia-

kónusokat beöltöztették litur-

gikus ruháikba, megkapták 

szolgálatuk eszközét: az 

evangéliumos könyvet.  

A papság áldása után a 

felszentelt új papra ráadták a 

stólát és a miseruhát és a püs-

pök megkente kezét krizmá-

val. Átadta szolgálatának esz-

közeit: az ostyát a paténán, és 

a borral megtöltött kelyhet. 

Spányi Antal püspök a 

szentmise végén köszönetet 

mondott mindazoknak, akik a 

felszenteltek útját segítették, 

a családoknak megköszönte, 

hogy felnevelték, szerették 

őket, akiket most az egyház-

nak ajándékoznak és kérte a 

Prohászka Imaszövetség  tag- 

jait, hogy továbbra is imád-

kozzanak új papi hivatások 

születéséért.   

Az egyházmegye papsága 

és hívek nevében köszöntötte 

a jubiláns papokat: a rubinmi-

sés Dr. Takács Nándor püs-

pököt és  Schrőder Gyulát,   a 

gyémántmisés     Milcsinszky 

Alajost, az aranymisés Né-

meth Jánost és az ezüstmisés 

Nobilis Márió, Szabó István 

és Ugrits Tamás atyákat. 

 

Berta Kata 

Fotó: Gersztheimer Zsolt 
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kot a mennyben, amit nem 
emberkéz épített” (2Kor 5,1).” 

Méltatta Takács Nándor 
püspök életét, amely igazi za-
rándoklat volt. Kiemelte papi, 
szerzetesi, főpásztori szolgála-
tának legfontosabb állomásait, 
feladatait. „A rendszerváltozás 
hajnalán kapta püspöki kine-
vezését Szent II. János Pál pá-
pától. Előbb segédpüspökként, 
majd koadjutorként, végül ti-
zenkét éven át megyés püs-
pökként szolgált itt, a Székes-
fehérvári Egyházmegyében. 
Két pápalátogatás, az egyház-
megyei határok módosítása és 
az emiatt szükségessé vált át-
szervezés, számos katolikus 
iskola újraindítása, jelentős 
kulturális intézmények alapí-
tása, hajdan szocialista jelle-
gűnek szánt iparvárosokban 
templomok építése jelezte fá-
radhatatlan tevékenységét.” 
A bíboros hangsúlyozta, hogy 
Takács Nándor püspökként jó 
kapcsolatokat ápolt  a  helyi  
társadalommal is. „Őszintén 
átérezte, hogy az itt élő embe-
rek egy közösséget alkotnak, 
ezért közös összefogással kell 
mindent megtenni fizikai, 
szellemi, lelki jólétükért, fejlő-
désükért. Mindezt   az   örök   
üdvösség távlatában szemlél-
te.” Értékelte a Püspöki Kar-
ban végzett   munkáját.   „A  
szeretetszolgálat és a karitatív 
tevékenység országos koordi-
nálása éppúgy ezek közé tarto-
zott, mint az egyházzene felü-
gyelete és támogatása. Az Or-
szágos Magyar Cecília Egye-
sület elnökeként is sokat tett 
ennek érdekében.” 

Erdő Péter felemlítette a 
számos zarándoklatot, amelye- 

ket búcsújáró helyekre szer-
vezett vagy kísért. „Tudta, 
hogy a búcsújárás nem puszta 
turizmus: lelki tartalma, célja 
van. Ezért imával, elmélke-
déssel és sok-sok énekkel   
indította útnak és kísérte a  
zarándokok csoportjait. … 
Őszintén hitte, hogy a zarán-
doklat és a búcsújárás a lelki-
pásztori tevékenység igen 
mély és hatékony formája. 
Még nyugalomba vonulása 
után is ez állt figyelme kö-
zéppontjában.” 

A bíboros személyes han-
gú búcsúszavaiban megemlé-
kezett arról is, hogy a néhai 
püspök szeretettel és segíteni 
akarással várta egyházmegyé-
jébe segédpüspöknek. Végül 
a püspökért így fohászkodott: 
„a  Mennyei  Atya  fogadja őt 
házába: adja meg neki zarán-
dokútja végén a hazaérkezést 
az örök boldogságba!”  

A gyászmise után a teme-
tési  szertartást  Erdő  Péter   
a templomban kezdte. Szé-
kesfehérvár város polgárai 
nevében Dr. Cser-Palkovics 
András polgármester,  majd a 
szülőfalu, Rábacsanak nevé-
ben Telekesi József polgár-
mester búcsúzott el a főpász-
tortól.  

Az  Országos Magyar Ce-
cília Egyesület vezetőjeként 
Tardy László, a Budavári 
Mátyás-templom karnagy-
kántora mondta el búcsúzó 
szavait. 

A szertartás befejezését 
követően Takács Nándor püs-
pököt  a  fehérvári székesegy-
ház kriptájában helyezték  

  
(Folytatás az 5. oldalon!) 

számot az Irgalmas Atyának 
földi életéről.” 

Ezt követően Ugrits Tamás 
irodaigazgató felolvasta az 
Alberto Bottari de Castello, 
Magyarország apostoli nunci-
usa által közvetített levelet, 
amelyet Spányi Antal megyés 
püspöknek Pietro Parolin bí-
boros, szentszéki államtitkár  
küldött.  „A  Szentatya nagy 
szomorúsággal értesült Ta-
kács Nándor Jusztin ny. me-
gyés püspök halálhíréről, és 
imádságos részvétét küldi Ex-
cellenciádnak, a papságnak, a 
szerzeteseknek, valamint az 
egyházmegye hívő közössé-
gének. A Szentatya Excellen-
ciáddal együtt ad hálát Isten-
nek a sokéves papi és püspöki 
szolgálatért, amelyet Takács 
püspök a magyar egyházban 
végzett, és csatlakozik az el-
hunyt lelki nyugalmáért mon-
dott imáidhoz. A temetési 
szertartásra egybegyűlteknek 
Őszentsége szívből küldi 
apostoli áldását, mint a vi-
gasztalásnak és a feltámadt 
Úrba vetett reménynek zálo-
gát.” 

A szentmisén mondott ho-
míliájában Erdő Péter bíboros 
arra emlékeztetett, hogy az 
ember élete zarándoklat a föl-
dön. „Hitünk szerint az ember 
nem  céltalanul bolyong a föl-
di életben, hanem Isten felé 
tart.   Élete  végén  nála  talál-
ja meg örök otthonát. Ezért ír-
ja Szent Pál: „amíg a testben 
vándorként élünk, távol já-
runk az Úrtól” (2Kor 5,6). 
„Tudjuk ugyanis, hogy ha föl-
di sátrunk leomlik, Istentől 
kapunk lakóházat: örök hajlé- 

Dr. Takács Nándor Jusztin 
püspök földi maradványait 
2016. július 27-én, délelőtt 9 
órakor ravatalozták fel a szé-
kesfehérvári székesegyház-
ban, ahol a rokonság és a hí-
vek sokasága várta csendes 
imádságban. Közös rózsafü-
zér imádság után 11 órakor 
mutattak be misét az elhunyt 
püspök lelki üdvéért. Az en-
gesztelő szentmise főceleb-
ránsa Dr. Erdő Péter bíboros, 
prímás, érsek volt.  

A szertartáson határon túli 
magyar püspökök is részt vet-
tek, a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia megjelent 
tagjai mellett. Megtelt a szé-
kesegyház hívőkkel és tiszte-
lőkkel, világi méltóságokkal, 
a szentély pedig az egyház-
megye papságával és a szer-
zetesrendek képviselőivel. 
Számos országos, megyei és 
városi közéleti szereplő, vala-
mint a társadalmi szervezetek 
vezetői rótták le tiszteletüket 
az elhunyt székesfehérvári fő-
pásztor előtt.  

Spányi Antal megyés püs-
pök a szentmise elején kö-
szöntötte az emlékezőket, és 
méltatta elődjét az egyházi, 
valamint világi vezetők, pap-
testvérei, a hívek és a gyászo-
ló családhoz szólva. „A za-
rándok, aki szerette felkeresni 
a világ kegyhelyeit, zarán-
dokhelyeit, hazatért. Eljöt-
tünk, hogy Dr. Takács Nán-
dor Jusztin püspök atyától, a 
székesfehérvári egyházmegye 
19. püspökétől, a karmelita 
rend  tagjától,   Fejér   megye, 
Székesfehérvár  Megyei  Jogú  
Város és szülőfaluja, Rába-
csanak díszpolgárától búcsút 
vegyünk. Imádságunkkal kí-
sérjük Őt az Atyai ház küszö-
béhez, hogy találkozva Isten-
nel, imáinktól kísérve adjon     

Zarándokútja véget ért  
- Dr. Takács Nándor püspök temetése - 
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sommal és teljes készséggel 
próbáltam-e megoldani az 
előttem álló feladatot. Össze-
foglalva nem mondhatok 
mást, az én életem az isteni 
gondviselés csodája. Legyen 
érte hála!” 

 
Berta Kata 

Fotó: dr. Berta Gábor 

zük, amelyben nyugalmazott  
püspökként így vallott: 
„Visszatekintve úgy látom,  jó 
néhány dolgot   bölcsebben,   
nagyobb határozottsággal te-
hettem   volna, mint ahogy tet-
tem.   Meggyőződésem,  hogy 
az Úristen nem azt nézi, amit 
én utólag gondolok, hanem 
hogy  akkor,   a  legjobb  tudá- 

és imádkoztak az elhunyt lel-
ki  üdvéért.  

A szertartás befejezését   
követően valamennyi   emlé-
kező   lejuthatott   az  altemp-
lomba, hogy végső tiszteletét 
tehesse a püspök nyughelye 
előtt. 

Búcsúzóul egy róla szóló 
könyv   zárómondatait    idéz- 

(Folytatás a 4. oldalról!) 
 
örök nyugalomra,  püspökelő-
dei mellé.  A temetési szertar- 
tás – tekintettel az altemplom 
méreteire – a gyászoló rokon-
ság, az egyházi és világi ve-
zetők   jelenlétében   folytató-
dott, a hívők ez idő alatt a 
Székesegyházban    énekeltek  

Székesfehérvár fogadalmi szentmiséje 

végül arra mutatott rá, ha 
büszkén tekintünk Szent Ist-
vánra, és megtanuljuk Tőle a 
keresztény értékekre alapo-
zott döntések meghozatalát, 
akkor rátalálhatunk ismét Is-
tentől kapott utunkra. 
„Legyen minden döntésünk 
mindig értekre alapozott, ér-
tékeket szolgáló, jövőt építő 
döntés. ... Magyarok Nagy-
asszonya, Patrónánk és Oltal-
munk, Szent István király és 
nemzetünk szentjei segítse-
nek minket, hogy az általuk 
kijelölt utat járjuk. Azt az 
utat, melyen Jézus jár előt-
tünk, hogy legyen ehhez bá-
torságunk, mert ezt kívánják 
a mai idők, mert ezzel tarto-
zunk nem csak magunknak, 
hanem mindnyájunknak, és 
mert ez az élet tesz bennünket 
eredményessé, boldoggá, és 
adja meg lelkünk békéjét. Is-
ten áld meg a magyart!”- fe-
jezte be beszédét a főpásztor. 
A szentmise végén a székes-
fehérvári püspök Szent István 
hermája előtt térdelve mondta 
el az országfelajánló imát, 
majd az áldások után ünnepé-
lyes körmenettel indult vissza 
a díszmenet a Püspöki Palotá-
ba. „Isten hazánkért térdelünk 
előtted” - hangzott végig Fe-
hérvár fő terén az imádságos 
ének. 

 
Berta Kata 

Fotó:  dr. Berta Gábor 

találkozunk. Már nem szent a 
vallás, az egyház. Minden 
szervezet, mely jó okkal, akár 
haszonszerzésből magát egy-
háznak nevezi, egyforma jo-
gokat követelhet magának. 
Nem kell a katolikus egyház 
kétezer éves tapasztalata az 
emberről, amely kipróbált 
igazság, mely kultúrát terem-
tett, szenteket adott, amely az 
emberiség életét csodákkal, a 
szeretet csodáival ajándékoz-
ta meg.” - fogalmazott a me-
gyés püspök. 

Spányi Antal püspök arról 
is beszélt, Európa bajba sod-
ródik, mert az emberek nem 
akarnak másokért áldozatot 
hozni, nem kell a házasság, a 
gyermek, ami valódi erőfor-
rás, hanem gyenge és múló 
értékek kellenek, amelyek 
nem tartanak meg. „Nem cso-
da, ha jelentkeznek mások, 
akik helyet követelnek, mert 
vannak gyermekeik, és akik-
nek mindaz, amit a keresz-
ténység teremtett, amiért a 
magyar évszázadokon át vé-
rét ontva védelmezett, nem 
érték. ... Nem csoda, hogy a 
zavar egyre jobban elárasztja 
életünk minden területét. 
Minden alkalmat megragad-
nak a megosztottság élezésé-
re, a szembenállás szítására. 
Minden hagyományos értéket 
közvetítő véleményt kiforgat-
nak, elfogadhatatlannak bé-
lyegeznek meg.”  A főpásztor  

nyiség világosságát állítja be-
le a történelem sötétségeibe.” 
- hangzott el, majd követke-
zett a Szent István király tisz-
teletére írt litánia, és felcsen-
dültek a szent királyról szóló 
gyönyörű himnuszok, Vakler 
Anna népdalénekes, egyetemi 
tanár vezetésével.  

Az ünnepi szentmisében 
mondott beszédében a me-
gyés püspök az egyházi ha-
gyományok ápolását, megőr-
zését és a keresztény értékek 
állhatatos közvetítését állítot-
ta a középpontba, amelyben 
Szent István király mutatott 
utat a magyarságnak. Ma a 
szent dolgok tisztelete kive-
szőben van,- hangsúlyozta a 
főpásztor és olyan dolgokat 
állítanak elénk erényként, 
amelyek megmaradásunkat, 
az emberiség jövőjét veszé-
lyeztetik. „Értékek vannak 
ránk bízva, és ezeket az érté-
keket nem elég csak őrizni, 
tovább adni, tovább kell éltet-
ni. Mert ezek a szent dolgok 
adnak erőt, a megmaradáshoz 
segítenek és eligazítanak. 
Ezek az értékek, mint kincsek 
éltették és erősítették elein-
ket, őrizték a megmaradás-
ban, és adtak erőt, ha kellett 
az újrakezdéshez, az új élet-
hez, vagy olykor a hősi halál-
hoz, az élet oda adásához, 
melyből új életnek kell fakad-
nia.” - mondta a püspök majd 
hozzátette: „Ma már nem a 
család, a haza a fontos, ha-
nem a jobb megélhetés. Nincs 
már gyökér, mely a szülő-
földhöz köt, a családhoz, 
amelyhez tartozunk. A szülők 
sírját már nem kell látogatni, 
és találunk új barátokat ma-
gunknak mindenhol a vilá-
gon, hisz ott is hozzánk ha-
sonló, értékeit vesztett, való-
jában  földönfutó emberekkel  

Nagyboldogasszony vigíli-
áján, augusztus 14-én, Szent 
István országfelajánlásának 
ünnepén, első szent királyunk 
és felesége, Boldog Gizella 
valamint fia, Szent Imre her-
ceg ereklyéinek jelenlétében 
ajánlotta fel Spányi Antal me-
gyés püspök hazánkat, a ma-
gyar családokat, a Boldogsá-
gos Szűz Máriának, a Magya-
rok Nagyasszonyának. 

A jövő hívő nemzedékét 
képviselve a fehérvári szent-
imrés diákok és a papságra 
készülő fiatalok vitték az első 
magyar szent család ereklyéit 
a Püspöki Palotából a Székes-
egyházba, a megyés főpász-
tor, a papok, a meghívott ven-
dégek, - országos, megyei és 
városi közéleti vezetők, - a 
lovagrendek, katolikus isko-
lások, cserkészek, valamint 
az egyházközségek képvise-
lőinek kíséretében. Az ünne-
pen részt DDr. Franz Kaspar 
c. fehérvári kanonok. A kör-
menetet a Hagyományőrző 
Koronaőrök menete és Szé-
kesfehérvári Helyőrségi Ze-
nekar Szent Istvánról és Má-
riáról szóló énekekkel tette 
ünnepélyesebbé. 

A hívőkkel megtelt bazili-
kában kezdődött az imaóra, 
amelyen Spányi Antal püspök 
arra kérte a szenteket, segít-
sék hazánkat imáikkal. Mint 
egykor a magyaroknak, ugya-
núgy mai is szükségünk van 
Mária oltalmára, égi közben-
járására.  A főpásztor Pro-
hászka Ottokár püspök szava-
it is felidézte, Szent István ki-
rályról. „Lássuk mindeneke-
lőtt Szent Istvánban a fölsé-
ges embert, a hívőt, ki Istenbe 
akasztja bele horgonyát, s aki 
a világ, a harcok s vesztesé-
gek éjszakájába felülről kér 
fényt,  s  a nagy  hit  s eszmé- 
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Ezüstmiséjét ünnepelte Ugrits Tamás atya  

Családtagok, barátok, ro-

konok, paptestvérek, valamint 

egyházmegyei intézményve-

zetők, városvezetők, munka-

társak, tanítványok és számos 

hívő jelenlétében ünnepelte 

pappá szentelésének 25 éves 

évfordulóját, Ugrits Tamás 

pápai káplán, püspöki iroda-

igazgató, a Szent Imre Általá-

nos Iskola hittanára és 

iskolabiztosa június 25-én. A 

zsúfolásig megtelt Szent Imre 

templomban a hálaadó szent-

misén részt vett egykori püs-

pöke, Dr. Takács Nándor és 

mostani főpásztora, Spányi 

Antal megyés püspök. 

„Jézus Krisztust ünnepeljük, 

Ő van a középpontban!” - 

kezdte a szentmise elején 

Ugrits Tamás atya, miután 

köszöntötte paptestvéreit és   

a híveket. „Papnak hívott 25 

éve és kegyelmeivel, hűségé-

vel megtartott a szolgálatban. 

Elsősorban Őt illeti a hála és 

mindazokat, akik szeretetük-

kel,  imáikkal,   segítségükkel 

kísérték utamat. Krisztus ösz-

szetart  minket hitben,  egybe- 

tartozunk. Mindegy mit gon-

dolnak rólunk, a lényeg, hogy 

tudjuk-e egymást segíteni, 

szeretjük-e egyházunkat és 

akarjuk-e szolgálni közös 

küldetésünk tudatában, sze-

retetünk hűséges gyakorlá-

sával.” - hangzott el a beveze-

tőben. 

A szentmisében először 

Csák Lajos a Szent Imre isko-

la igazgatója köszöntötte a di-

ákok körében, a jubiláns Ta-

más atyát az intézmény min-

den dolgozója nevében. „Kö-

szönjük, hogy munkatársként 

és „harcostársként is” békét 

sugárzol, felnőtteknek és gye-

rekeknek egyaránt. Különö-

sen azoknak, akik Hozzád 

mennek reggeli áldásért, gyó-

násért, rózsafűzért mondani. 

Az „engedjétek hozzám a 

gyermekeket” jézusi parancs 

nálad minden ügyeletben, kö-

zös imádságban, az elsőáldo-

zók  és bérmálkozók felkészí-

tésében visszhangra talál. Kö-

szönjük, hogy a Téged kö-

szöntők közösségében Veled 

lehetünk,  és hálát  adva az Úr  

gondviselő szeretetét kérjük 

Rád, hogy még sok tanéven 

át, Isten dicsőségére gyako-

rolhasd papi, nevelői hivatá-

sodat.” - mondta az igazgató. 

Ezután az iskolások köszöne-

tük jeléül saját rajzaikból ké-

szült albumot adtak át, olyan 

élmények lenyomatait, ame-

lyek Tamás atyához fűzték 

őket a tanévek során. 

Az ezüstmise ünnepi 

szentbeszédet Spányi Antal 

megyés püspök tartotta. 

„Szükséges, hogy időről időre 

megálljon az ember és végig-

gondolja merre tart az élete. 

Vannak nehézségek, ame-

lyekkel szembesülni kell, de 

fel kell ismerni az élet aján-

dékait, azokat a pillanatokat, 

amelyekért örömmel, tiszta 

szívvel tudunk hálát adni. 

Ilyen az ezüstmise is. Tamás 

atyát  az  Isten  hívta meg.  Ez 

nem csak a saját döntésén 

múlt, hanem Úr kegyelmén, 

hogy hűségesen, készséges 

szívvel kitartott.” - kezdte be-

szédét a főpásztor, majd hoz-

zátette.  „Ilyen alkalommal az    

első impulzusokat szokás fel-

sorolni, amelyek a papi hiva-

táshoz vezettek: a családi in-

díttatást, a példaadó papokat, 

a döntés küzdelmeit, a tanul-

mányokat és így tovább. De 

felsorolhatnánk és értékelhet-

nénk a számos tevékenységet, 

a püspöki hivatalban, a Szé-

kesegyházban, a Szent Imre 

templomban és iskolában, a 

szentszéki ügyekben, a hitok-

tatók és lelkipásztori munka-

társak képzésében, a lelkigya-

korlatok tartásában, amelyek-

ben sok munka és persze 

öröm van Tamás atya számá-

ra. Most iránta való szerete-

tünk hozott ide bennünket, 

mégis azt kérem, tekintsünk 

arra,  aki  az  Ő papságának is 

forrása, vagyis Krisztusra.” - 

mondta a főpásztor. 

„Az Egyházban természete-

sen vannak hibák, de Krisz-

tusra kell tekintenünk, aki 

maga a papi eszmény, aki 

példát ad nekünk. Mennyi ál-

dás és kegyelem, mennyi kez- 

 

(Folytatás a 7. oldalon!)  
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deményezés, öröm, élet, re-

mény van az Egyházban, 

amely Krisztustól ered. Ő el-

hozta számunkra az Atya sze-

retetét, az örömhírt, amely-  

re az egész emberiség vágyó-

dott. Ezt az üzenetet kell hir-

detni, hogy legyen mindig  

valaki, aki a legfontosabbat 

idézi eszünkbe. Jézus ezért 

vonta be személyes életébe 

apostolait, hogy bensőséges 

kapcsolatban megismerjék,  

és így tegyenek tanúságot Ró-

la, haláláról és feltámadá-

sáról. Visszaemlékezve taní-

tásaira, a Szentlélek erejében 

lettek alkalmasak az evan-

gélium hirdetésére. Minden 

ember, minden élethelyzeté-

nek kérdéseire Krisztus erejé-

ben és fényében adtak vála-

szokat.” - emlékeztetett a  

püspök, majd Tamás atyához 

szólva elmondta, benne olyan 

papot ismertünk meg, aki 

egész hitével, egész szemé-

lyiségével, szellemi erejével 

arra törekszik, hogy ezt a 

bensőséges Krisztus kapcso-

latot megélje. Ez motiválja, 

ezért térdel imádságban 

Krisztus elé, ezért tanul mai 

is mindennap, hogy a mai 

ember problémáira választ ta-

láljon, hogy Krisztusban 

megerősödjenek mindazok, 

akiket Őrá bízott az Úr. 

A főpásztor beszéde vé-

gén hálát adott Istennek, hogy 

ilyenné formálta és tanította 

Ugrits Tamás atyát. „Azt kí-

vánom, hogy amikor majd ró-

lunk is számot kell adnia, ak-

kor ezt örömmel tehesse. Is-

ten kegyelme segítse további 

életének  útján,  őrizze  szívét  

gezheti, ahol Szent István és 

sok magyar szent nyomdo-

kain  járhat. „A legfonto-

sabb,hogy hitben és szeretet-

ben segítsük és támogassuk 

egymást, hogy együtt men-

jünk Isten országa felé, ahová 

meghívást kaptunk.” - zárta 

szavait Tamás atya, majd 

ezüstmisés áldását adta a je-

lenlevőkre. 

A szentmise után az ün-

nep a Szent István Hitoktatási 

és Művelődési Házban agapé-

val folytatódott, ahol a díszte-

rem megtelt nemcsak a hívek-

kel, hanem az általuk hozott 

hála és köszönet virágaival. 

Berta Kata 
Fotó: Gersztheimer Zsolt 

a csákvári ezüstmise képeit 

készítette: Némedi István  

és lelkét eddigi törekvései-

ben, melyek eddig sem vol-

tak,  de ezután se legyenek 

hiábavalóak!” - fejezte be be-

szédét Spányi Antal püspök. 

„Hálaadásra gyűltünk ösz-

sze,   mindannyian   25   évért  

adunk hálát, de én most azo-

kért az eseményekért, törté-

nésekért mondok köszönetet 

a Gondviselőnek, amelyeket -

a Püspöki Palotában, az 

együtt végzett munka során 

Veled megtapasztalhattam.” - 

mondta meghatottan Kiss   

János általános helynök, 

nagyprépost. Példaértékű, a-

hogy számos feladatodat, 

nagy hozzáértéssel, elkötele-

zetten, szerényen, alázattal 

viseled és töltöd be. Hálát 

adok a Mindenhatónak barát-

ságodért és kérem az Örök 

Főpásztort, adja meg mindig 

a szükséges kegyelmeket. 

Adjon testi erőt, hogy sokáig 

betölthesd mindnyájunk örö-

mére hivatásodat!”  

A szentbeszéd után a 

szentimrés diákok a hívek kö-

nyörgésében adtak hálát Ta-

más atyáért, kérték a Szentlé-

lek bőséges ajándékát szolgá-

latára és kérték, hogy az Úr 

adjon neki erőt, hogy szemé-

lyes példájával és vezetésével 

továbbra is segítse az iskola 

tanulóit. 

A Te Deum eléneklé-     

se után Ugrits Tamás atya kö-

szönő szavai következtek. 

„Elsősorban Istennek adtunk 

hálát és akartuk Őt közép-

pontba állítani, mert az Ő sze-

retete ennek az eseménynek, 

de egész életünknek is végső 

célja. Megköszönöm a két 

püspök jelenlétét, Antal püs-

pök atya szolgálatát és termé- 

szetesen azt a 13 évet, amely-

ben bizalmával és szereteté-

vel megtisztelt engem. Isten 

kegyelméből tudunk csak 

eredményesek lenni, ezért kö-

szönöm a paptestvérek jelen- 

létét és minden imáját, 

amellyel segítik papi munká-

mat.” 

Tamás atya végül hálát 

adott a családjáért és az egész 

ünneplő közösségért, akiknek 

tagjait név szerint is ismeri, 

akikkel, mint mondta, 

„összeköti a hitből fakadó 

szeretet.” Megköszönte az is-

kola tanárainak, a diákoknak, 

a  hivatali  munkatársaknak  a 

mindennapi készséges együtt-

működést. Köszönetet mon-

dott azért, hogy szolgálatát 

Székesfehérvár városában vé- 
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A hagyománynak megfe-

lelően idén is Spányi Antal 

megyés püspök mutatta be a 

Donát-napi szentmisét Ugrits 

Tamás irodaigazgatóval és 

Tornyai Gábor plébános atyá-

val augusztus 7-én. A szent 

tiszteletére a második világ-

háborúig Donát napján a szé-

kesfehérvári templomokból 

körmenet indult a szőlőhegyi 

kápolnához. Ezt a régi szo-

kást megőrizve Szent Donát 

ünnepén ma is a város min-

den plébániájáról érkeznek 

hívek, egyházközségi zász-

lókkal gyalogosan zarándo-

kolnak a búcsúra. 

Spányi Antal szentbeszéd-

ében utalt arra, hogy a ma, 

szép családi házakkal beépí-

tett városrész sokáig szőlős-

kertek területe volt, ahol az 

emberek keményen dolgoz- 

tak a termésért egész éven   

át. Felismerték és tudták, 

hogy Isten nélkül ki vannak 

szolgáltatva  a  természeti  vi- 

szontagságoknak, ezért Szent 

Donát tisztelete mentén, aki a 

szőlősgazdák védőszentje, Is-

tent kérték, hogy áldja meg 

munkájukat. Az áldott mun-

ka, az áldott élet lehetővé te-

szi, hogy valóban Benne él-

jünk és Benne mozogjunk. 

Az Istentől áldott életben nem 

kell rettegni semmitől, Ő ké-

pes megvédeni minket, és ha 

életébe kapcsolódunk, Ő ké-

pes megmenteni a keresztény 

Európát. 

A megyés főpásztor a 

szentmise könyörgéseiben 

együtt imádkozott a hívekkel 

a szőlőskertek és szőlősgaz-

dák védőszentjéhez és kérte 

közbenjárását a hit ajándékai-

ért. Az ünnepen résztvevő hí-

veket az öreghegyi Magyarok 

Nagyasszonya egyházközség 

szerény fogadásra, bórkósto-

lásra várta a kápolna mögötti 

téren. 

- Marian - 

(Fotó: szekesfehervar.hu) 

Székesfehérvár hagyomá-

nyos közös elsőcsütörtöki 

Eucharisztia ünnepén, a szá-

razréti templomba várta 

Spányi Antal megyés püspök 

a város híveit, hogy a székvá-

ros papságával együtt imád-

kozzanak a világ békéjéért, 

egyházunkért, hazánkért, a 

magyar családokért. 

Az augusztus 4-i szentmi-

sében mondott beszédében a 

főpásztor arra a kérdésre ke-

reste a választ, vajon mit je-

lent Jézus Krisztus ma, sze-

mélyes életünkben. Az apos-

tolok vele éltek, mégsem tud-

ták sokáig ki is Ő valójában. 

Mi ismerjük Őt a katekizmus-

ból, vagy imádságainkból, 

tudjuk, hogy Ő a Messiás, a 

Megváltó, a Szabadító, a 

mennyei utat készítő, de ki Ő 

valójában szívünk mélyén? 

Az, akiről tanultunk és hallot-

tunk, vagy az, akit felismer-

tünk és követni akarunk. Vi-

gasztaló, ahogy Péter meg-

vallja Jézusnak Te vagy a 

Messiás az élő Isten Fia, és Ő 

ezt válaszolja „Boldog vagy 

Simon, János fia! Nem test és 

vér nyilatkoztatta ki ezt ne-

ked, hanem az én mennyei 

Atyám.” Ott van a kérdés szá-

munkra is, kicsoda nekünk 

Jézus Krisztus, egy kimondott 

szó, egy pontos megfogalma-

zás, vagy az Atya megmutatta 

nekünk és Őt tükrözik csele-

kedeteink. „Fogadjuk be Jé-

zust a szívünkbe, hogy éle-

tünket átalakító igazsággá 

váljék bennünk. Bűnbánatot 

tartva, lépjünk a nyomába, 

akkor  megtapasztaljuk,  hogy  

nem vagyunk magányosak, 

velünk  hordozza  keresztjein-

ket, nekünk hozza el a gyó-

gyulást vétkeink következmé-

nyeiből, velünk marad.”- fe-

jezte be beszédét a főpász-

tor.A szentmise végén a me-

gyés püspök kihirdette, hogy 

a következő, szeptember havi 

elsőcsütörtöki alkalmat  

Kaszap István születésé-

nek 100. évfordulója tisztele-

tére szentelik. Ezen a napon 

Kaszap István közbenjárását 

kérik, hogy kiáradjon a 

Szentlélek a mai fiatalokra. A 

Prohászka templomban 16 

órakor kezdődő szentmise 

után, ünnepi körmenetben a 

papsággal, az iskolák, a cser-

készszövetség és az egyház-

községek képviselőivel, az 

egykori ciszter iskolához vo-

nulnak, ahová a szentéletű fi-

atal járt. A főpásztor itt meg-

áldja az önkormányzattal 

együtt állított emléktáblát. 

„Fontos, hogy sokan vegyünk 

részt ezen az eseményen, 

megmutatva, hogy keresztény 

gyökereink, értékeink élőek, 

megerősítést adnak minda-

zoknak, akik hisznek benne.” 

- hangsúlyozta a püspök. 

A szentmise után az együtt 

ünneplő közösség a megyés-

főpásztor vezetésével engesz-

telő szentórát tartott. „Urunk, 

ki hozzánk jöttél, és akit az 

Atya jelentett ki a számunkra, 

kérünk, mutasd meg magadat 

nekünk, küldd el Szentlelke-

det, hogy ne csak szóval, 

gesztusokkal, hanem egész 

életünkben valóságosan hor-

dozzunk  Téged,  tegyünk  ta- 

Elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnep (Szárazrét)  
núságot Rólad. Mutasd meg 

magadat nekünk, hogy szo-

rongásainkban és örömeink-

ben,  és  minden   élethelyzet-

ben, amellyel az emberek 

hozzád fordultak, Téged felis-

merjünk. Mutasd meg maga-

dat szeretteinknek, akiket el-

vesztettünk.” - hangzott el az 

imában, majd a megyés püs-

pök az elhunyt családtag-

okért, püspökelődjéért, Ta-

kács Nándorért, egyházme-

gyés papokért fohászkodott, 

hogy  mihamarabb  a   színről  

színre látás kegyelmében ré-

szesüljenek.  Imádkozott a hi- 

tetlenekért, a szenvedélybete- 

gekért, akik nem tudják, mit 

cselekszenek, hogy életük 

utolsó percében megkapják 

az áldást Isten látására. 

„Mutasd meg magadat napja-

ink vértanúinak, a hitükért ül-

dözést szenvedőknek. Szeret-

teink ajándéka, Te légy 

Urunk!”  - fejezte be imáját a 

főpásztor. 

Berta Kata 

Fotó: Somogyi Tamás 
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A hitoktatók és lelkipász-

tori kisegítők éves lelkigya-

korlatára került sor a Székes-

fehérvári Egyházmegye lelki-

gyakorlatos házában, Iszka-

szentgyörgyön június 30. és 

július 2. között. Ugrits Tamás 

püspöki irodaigazgató a há-

rom napos találkozón arról 

beszélt, hogyan éljük meg Is-

ten igazságosságát és irgal-

masságát és váljunk annak 

hirdetőivé, elsősorban ott, 

ahol élünk, másodsorban 

azon a helyen, ahová küldeté-

sünket kaptunk. 

„Modern életvitelünkben 

komolyan rászorulunk az ir-

galmas Istenre, egymás irgal-

mára. Rohanó, személytelen 

világunkban, - ahol alig is-

merjük egymást, nem szá-

nunk időt és energiát, hogy 

segítsük a másikat, - sok a ke-

serűség, a magány, a szomo-

rúság. Egy ilyen világban 

fényt jelent Isten irgalma, és 

az az ember, aki közvetíteni 

tudja ezt a másik ember fe-

lé.”- kezdte lelkigyakorlatos 

beszédét Tamás atya. 

Az előadó összegyűjtötte 

az evangélium irgalmasságról 

szóló tanításait, különösen 

Lukács írásaiból. Elsősorban 

azokat a példabeszédeket, Jé-

zus életének azon állomása-   

it sorolta fel, amelyek rávi-  

lágítanak arra, hogy az iste- 

ni irgalom felkínálja Isten 

bűn-bocsátó szeretetét, meg-

mutatja üdvözítő nagyságát, 

amelyet az embernek el kell 

fogadnia. „Isten irgalmassá-

ga időt ad az embernek,  azért  

hogy megtér- jen, bűnbánatot 

tartson, hogy eljusson az örök 

életre.” - hangsúlyozta Tamás 

atya. 

A lelkigyakorlaton az ir-

galmasság testi cselekedeteit 

is végigvették, a katekéta, a 

lelkipásztori munkatárs szem-

szögéből, gyakorlati útmuta-

tást adva, hogyan tudják meg-

valósítani azokat mindennapi 

munkájukban. Az előadások 

áttekintést adtak arról, ho-

gyan függ össze a lelkipász-

torkodás az irgalmasság lelki 

cselekedeteivel. „Mert Isten 

mindenben, a lelkünkben is 

nagy irgalmasságot gyako-

rol.” - emelte ki az előadó. 

A lelkigyakorlat résztve-

vői megerősödhettek abban, 

hogy az irgalmasság cseleke-

deteit mindennapi életükben, 

elsősorban szűk környezetük-

ben, családjukban kell gyako- 

rolni. „Sok minden a család-

ból forrásozik, fontos hogy a 

velünk együtt élők megérez-

zék általunk Isten irgalmassá-

gát. Így vihetjük hitelesen 

együtt tovább a jó hírt oda, 

ahová  az  Isten küld  bennün-

ket. Sosem lehet tökéletesen 

megvalósítani a család köré-

ben  vagy  az  Istentől   kapott  

hivatásban, mégis mindennap 

igényünk van rá. Arra is, 

hogy megkapjuk Isten irgal-

mas szeretetét, arra is, hogy 

továbbadjuk az emberek felé. 

- fejezte be lelkigyakorlatos 

beszédét Ugrits Tamás atya. 
 

Berta Kata 

Fotó: Somogyi Tamás 

Az egész egyházban gya-

korlattá vált az éves nyári pa-

pi lelkigyakorlat, amely segít-

séget nyújt abban, hogy a lel-

kipásztor újra és újra megta-

lálja az útját Istennek átadott 

életében, szolgálatában. A 

Székesfehérvári Egyházme-

gye papjait idén is a Szent 

Gellért Tanulmányi Házba 

várták lelkigyakorlatra, ahol a 

napi elmélkedések, beszélge-

tések vezérfonalát Főtiszte-

lendő Ullmann Péter O.Praem 

szerzetes gondolatai adták.  

„Az ember életében a 

megújulás a napról napra való 

újrakezdést jelenti, de időn-

ként revízió alá kell vennünk 

életünket, hogy amire egyszer 

letettük az életünket, amit Is-

tennek megígértünk azzal új-

ra szembesüljünk.” - mondta 

el a premontrei szerzetes. 

A lelkigyakorlat a pihenés 

mellett lelki megerősödésre is 

lehetőséget ad, mert az embe-

rek   szolgálata    -  ugyanúgy,  

mint a világi életben a máso-

kért végzett segítő tevékeny-

ség - sok fáradságot, nehézsé-

get is von maga után.  A  szé-

kesfehérvári lelki napok, az 

imában,  a  csendben,  majd  a 

liturgiában való megújulásról 

szóltak. Téma volt a papi élet 

buktatói közül, az állandó ak-

tivitás, a pihenés és az elcsen-

desedés hiánya, valamint szó 

volt a zsolozsma imádságai-

ról, mint a mai ember számá-

ra szóló üzenetről. 

„Nagy öröm, amikor az 

ember a saját tapasztalatain, 

imaélményén keresztül saját 

életének tanúságait tudja 

megosztani a paptestvérekkel, 

akik remélem megújulva tér-

nek haza erről a néhány nap-

ról.” - mondta Ullmann Péter 

O.Praem nyugalmazott perjel 

a székesfehérvári egyházme-

gyés papok lelkigyakorlatá-

nak záróeseményén.  

Berta Kata 

Képek: Somogyi Tamás 

Papi lelkigyakorlat 

Szeptember 1-jén, csütörtökön 16 órakor az elmúlt évek-

hez hasonlóan az egyházmegyei és az egyházmegye területén 

működő szerzetesi katolikus oktatási és nevelési intézmények 

küldöttségeivel közös Veni Sancte-t tartanak Székesfehérvá-

ron. Idén a Prohászka emléktemplomban mutat be szentmisét 

Spányi Antal megyés püspök, az egyházmegyés papsággal, a 

ciszterci és jezsuita szerzetesrendek képviselőivel, amelyre 

Székesfehérvár város vezetősége, a rendek és az iskolák kép-

viselői mellett várják a Cserkészszövetség és a Prohászka 

Imaszövetség tagjait, valamint Kaszap István tisztelőit. 

A szentmise után az ünneplő közösség, az Oskola utcába 

vonul, ahol Székesfehérvár Megyei  Jogú Város és a Székes-

fehérvári Egyházmegye emléktáblát állítatott Kaszap István 

születésének 100. évfordulójára alkalmából. A szentéletű je-

zsuita novícius egykori iskolájának falára helyezett alkotást, - 

Nagy Edit szobrászművész munkáját  - ünnepség keretében 

áldja meg Spányi Antal megyés püspök. 
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Egyházi értékek és modern technológia 

Székesfehérváron, Ma-

gyarország első egyházme-

gyei gyűjtőkörű múzeumá-

ban, az országban elsőként 

készült el egy ingyenesen le-

tölthető, mobil alkalmazással 

is használható, új tárlatvezető 

rendszer. A helymeghatározá-

son alapuló, Szemvezető nevet 

viselő fejlesztést, szakmai be-

mutató keretében ismerhették 

meg június 28-án a sajtó és a 

helyi közgyűjtemények mun-

katársai. Az egyházmegye 

számára ez az első lépés a 

modern kommunikációs tech-

nikák alkalmazásában: a kö-

vetkező lépés az Android ver-

zió kiépítése lesz. 

Spányi Antal püspök a tá-

jékoztatón elmondta, hogy    

a féléves tesztidőszak  pozitív  

tapasztalatai után készült el a 

tárlatvezető alkalmazás. „A   

Múzeumok Éjszakáján több 

száz elégedett látogató pró-

bálta ki az alkalmazást, amit 

izgalmas, előremutató fejlesz-

tésként értékeltek.” A Székes-

fehérvári Egyházmegyei Mú-

zeumban a következő évek-

ben elkészítik a rendszer ide-

gen nyelvű verzióit és kiter-

jesztik a Belváros templo-

maira, a Püspöki Palotára     

és annak megújuló kertjére   

is. „Reményeink szerint ezzel 

sok, jószándékú embernek 

szerzünk izgalmas és mara-

dandó kulturális élményt és 

reméljük, hogy messzire elvi-

szik majd városunk jóhírét." - 

fogalmazott a megyés püs-

pök. 

mutatja az ott található műtár-

gyakat.” 

A múzeumba érkező láto-

gatók az épületben haladva, 

hasznos információkat kap-

nak Apple iPhone és iPad 

eszközök segítségével, a-

mellyel új élményeket bizto-

sítanak az érdeklődők-

nek.  Smohay András múze-

umigazgató arról tájékozta-

tott, hogy Magyarországon ez 

az első ilyen múzeum látoga-

tó rendszer, amely túl van a 

tesztelési időszakon, és a gya-

korlatban is sikeresen vizsgá-

zott. A tervezésnél fontos 

volt, hogy több generációt is 

megszólítson, hogy letisztult, 

elegáns megoldásokkal öt-

vözze az egyházi értékeket és 

a modern technológiát. 

Berta Kata 

A Szemvezető applikáci-

óval  új  kapuk  nyíltak meg 

mind a múzeum mind a láto-

gatók előtt, az alkalmazás  

ugyanis a helymeghatározás 

alapján számos többlet infor-

mációt képes nyújtani a kiál-

lított tárgyakról. Cseri And-

rás, a fejlesztő cég, az 

EnITLab Kft. ügyvezetője el-

mondta: „A Szemvezetővel 

egy mindentudó idegenveze-

tőt adunk látogatóink mellé. 

Segítségével megismerhetik a 

Székesfehérvári Egyházme-

gyei Múzeum rejtett kincseit. 

Fotók, videók, hanganyagok 

és szövegek nyújtanak érde-

kes, izgalmas ismereteket. Az 

alkalmazás használatához 

nem szükséges speciális tu-

dás, csak be kell lépni a kiál-

lítótérbe és a Szemvezető be- 

Kedves Zsuzsa!  

Nagyon hihetetlen szá-

munkra, de igaz, szeptember-

től már nem kezded meg 

intézményünkben az új neve-

lési évet. 

Több évtizedes, összesen 

41 évi szolgálati idő után 

megérdemelt pihenésedet 

fogod tölteni. A Boldog Gi-

zella Óvoda kapuját 19 éve, 

1997-ben lépted át. 

Néptánc oktatói végzettsé-

ged mellé hitoktatói és kánto-

ri végzettséget is szereztél, 

megszerzett szaktudásodat tu-

datosan  építetted  be pedagó- 

giai munkádba.  Gyermeksze- 

reteted, hivatástudatod, színes 

egyéniséged a gyermekekre, 

szülőkre,  kollégáira  egyaránt 

pozitív hatással volt. A művé-

szeti nevelés terültén kima-

gasló eredményeket értél el. 

Személyiséged pozitív ha-

tással volt az alkalmazotti kö-

zösségre, az új dolgozók in-

tegrációját aktívan segítetted. 

19 éven keresztül vezetted a 

Boldog Gizella óvónői kó-

rust,  melyhez sok, kedves él-

mény kötődik. Az utóbbi két 

évben helyettesi feladatokat is 

elláttál  napi munkád  mellett.  

Miután munkád  nyomán  ge- 

nerációk sokaságának adtál 

boldog óvodás éveket, új élet-

szakasz, a megérdemelt pihe-

nés ideje érkezett el. Innova-

tív  személyiség  vagy,  bizto-

sak vagyunk benne, hogy 

családod, unokáid körében is 

mindig lesz egy „jó ötleted”.  

Mi kevesebbek leszünk 

nélküled. Hiányozni fog je-

lenléted, mosolyod. Pénte-

kenként nem fogjuk hallani: 

lányok megyek füvet nyírni, 

nem tudjátok milyen idő lesz? 

Szeretnénk ezután is tud-

ni,   hogy   unokáidnak   hogy  

megy  a szinkron úszás,   Bul- 

csúka  milyen poént mondott, 

Nórika hova kirándul a cser-

készekkel? 

Kedves Zsuzsa!  

Büszke lehetsz magadra, 

hiszen pedagógus édesapád 

nyomdokaiba lépve, szép 

életpályát tudhatsz magadé-

nak. 

Egy angol író szerint: A 

világon a legnagyobb fény-

űzés az emberi kapcsolatok 

sokasága. Kívánjuk, hogy to-

vábbra is fényűző életet élj. 

A barna kapu mindig nyit-

va áll előtted, Isten áldjon!  

Isten áldjon, Zsuzsa néni! 
 

Krainhoffer Tamásné óvónőt, a gyermekek Zsuzsa nénijét sokan ismerik városunkban. A Szent Imre Általános Iskola 

és Óvoda óvónőjét, nyugdíjba vonulása alkalmából Dombi Mátyásné óvodavezető köszöntötte a nevelési év záraskor. A 

beszédet szeretettel közöljük és szerkesztőségünk nevében is jó pihenést kívánunk Zsuzsa néninek! 
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Országszerte számos he-

lyen zajlanak nyári táborok, 

amelyek közt vannak bentla-

kásos, napközis, tematikus, 

például kézműves vagy önfej-

lesztő táborok. Sokféle szer-

vezésben tölthetik a nyári 

szünidőt a gyermekek vagy 

fiatalok, legtöbbször egyhetes 

táborokban. A Katolikus Ka-

ritász és intézményeinek ön-

kéntesei, a RÉV Szenvedély-

beteg Ambulancia munkatár-

sai is sok táborban megjelen-

nek, és színes programot állí-

tanak össze nemcsak kirándu-

lással, játékos vetélkedőkkel, 

hanem ismeretterjesztéssel is. 

A Székesfehérvári Egyház-

megyei Karitász által fenntar-

tott RÉV munkatársai leg-

többször nehéz helyzetben 

élő gyermekek közé mennek. 

Segítenek abban, hogy a fia-

talok elkerülhessék azokat a 

csapdákat, amelyek bármi-

lyen függőséghez vezethet-

nek, és felkészítsék őket az 

egészséges és harmonikus 

felnőtté válásra. Fehérvár-

csurgóra, a Kaszap István Ka-

tolikus Ifjúsági és Szabadidő-

központba a Lurkó Gyermek-

védelmi Egyesület hívta a fe-

hérvári RÉV-eseket. Ők 

ugyanis a különösen veszé-

lyeztetett nehéz sorsú, állami 

gondozásban nevelkedő gye-

rekek és fiatalok életminő-

ségének javításán dolgoznak. 

A különböző fejlesztő progra-

mokkal, a lakás- és gyermek-

otthonokból    nagykorúságuk  

miatt kikerülők önállóvá vá-

lását próbálják elősegíteni. 

Farnas István a székesfe-

hérvári RÉV ambulancia ve-

zetője szerint a nyaralás és ki-

kapcsolódás alatt is nagyon 

nyitottak a fiatalok arra, hogy 

az őket fenyegető veszélyek-

ről, függőségekről beszélges-

senek. Ezért munkatársaival 

részt vesznek nemcsak egye-

sületek táboraiban, hanem a 

városi szervezésű nyári nap-

közis táborokban is. 

A RÉV Szenvedélybeteg-

segítő Ambulancia munkatár-

sai fontosnak tartják felhívni 

a figyelmet arra is, hogy az 

együtt átélt események meg-

erősíthetik kapcsolatainkat, új 

kezdetek lehetnek ezáltal az 

életünkben. A közös családi 

programokkal megelőzhető, 

vagy korai szakaszban észre-

vehető a szerhasználat, vagy 

az a viselkedésforma, mely a 

későbbiekben valamilyen 

függőséghez vezethet.  

„Fontos tudnunk, és ki-

emelten fontos foglalkozni 

vele, hogy minden a család-

ban kezdődik: a szerhasználat 

is és a gyógyulás is. Szív-

ügyünknek érezzük a megelő-

zést, a családok megerősíté-

sét, de azt is, hogy megfelelő 

információk birtokában segít-

séghez juttassuk a szenve-

délybetegeket és hozzátarto-

zóikat.”- mondta el a szakem-

ber. 

 

Berta Kata 

A Székesegyházban tartott 

ünnepi szentmisét, Spányi 

Antal megyés püspök elődje, 

Szakos Gyula székesfehérvári 

püspök születésének 100. év-

fordulóján, augusztus 10-én. 

A főpásztor a szentmise 

elején megemlékezett Szent 

Lőrincről, aki lelkipásztori 

szeretettel viselte gondját a 

szegényeknek, Krisztus nyo-

mában járt és ettől semmi 

sem tudta eltántorítani, a vér-

tanúhalál sem.  

A főpásztor a szent köz-

benjárását kérte az egész egy-

házra, a rászorulókat támoga-

tó karitász munkatársakra és 

minden hívőre, hogy hozzá 

hasonlóan tudjanak hűsége-

sen kitartani Krisztus mellett, 

aki kegyelmeivel, szereteté-

vel ajándékoz meg minden 

embert. „Szent Lőrinc napján, 

megemlékezünk az egyház-

megye 18. püspökéről, akit 

sokan ismernek közülünk, és 

mint jó pásztor emlékét őrzik 

személyét a szívükben. Ezen 

az évfordulón imádkozunk 

érte, hogy a mennyei boldog-

ságot elnyerve, az Örök Pász-

tor kíséretének boldog tagja 

lehessen.” - hangzott el a me-

gyés püspök bevezetőjében. 

Spányi Antal püspök be-

szédében Szakos Gyuláról, a 

liturgikus lelkiségéről közis-

mert püspökről beszélt, aki 

nemcsak szerette, de sokat is 

tett a szent liturgia megújulá-

sáért. A II. Vatikáni Zsinat 

rendelkezései nyomán megin-

dult liturgikus reformok vég-

rehajtásában kezdettől őszinte 

lelkesedéssel és odaadással  

vett részt. Egyházmegyei 

központi szolgálata, valamint 

gyakorlati lelkipásztori tevé-

kenysége   megérttették  vele,  

hogy mennyire lényeges a li-

turgikus reform végrehajtása. 

„Ma már természetes szá-

munkra, hogy anyanyelven és 

szemben misézik a pap a hí-

vekkel, hogy egy közösség-

ként vehessenek részt a szent-

mise áldozatában. Szakos 

Gyula felismerte, hogy 

XXIII. János és VI. Pál pápa 

ezzel a rendelkezéssel törté-

nelmi jelentőségű vállalko-

zást hajtottak végre Egyhá-

zunk életében. Szakos püspök 

az Országos Liturgikus Ta-

nács elnökeként a reformok-

ban, az Országos Magyar Ce-

cília Társulat elnökeként a ze-

nei hagyományőrzésben je-

leskedett.”- hangzott el a be-

szédben. 

A főpásztor felidézte Sza-

kos püspök beiktatási beszé-

dét is, amely főpásztori lelkü-

letét tükrözte. Ígéretéhez hí-

ven, szolgálata során fontos 

maradt számára az ima, a Má-

ria tisztelet, az Egyházhoz va-

ló hűség, az Isten Országának 

építése, az Istenről szóló ta-

núságtétel.  

„Püspökként is lelkipász-

tor maradt. Békeszerető, köz-

kedvelt egyéniségnek bizo-

nyult papi körökben és hí-  

vei között egyaránt. A római 

katolikus Egyházi Szeretet-

szolgálat püspök-főigazgató-

jaként, az egyházi szeretet-

otthonok lehetőségeit igyeke-

zett szélesíteni. Maga is iga-

zi  karitatív  személyiség volt,  

mindig segítő szándékkal for-

dult a rászoruló emberek felé.  

Így  maradt meg sokak emlé-

kezetében, hűen jelmondatá-

hoz, amely így szólt: „Szere-

tetben szolgálni.”- fejezte be 

beszédét Spányi Antal püs-

pök. 

A székesegyház altemplo-

mában eltemetett Szakos 

Gyula püspök lelki üdvéért az  

éppen tartó renoválási mun-

kálatok  miatt  a  templomban 

imádkoztak.  „Kérjük  az Élet 

Urát,  hogy  Gyula  püspököt,    

aki földi életében annyit tett 

az egyház liturgiájáért, legyen 

része a mennyei örök liturgiá-

ban is.” - hangzott el szentmi-

se végén. 

Berta Kata 

Fotó: dr. Berta Gábor 
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Szeptember 12-ig  

a Szent Korona Galériában  

Tamás Ákos  
a Herendi Porcelánmanufaktúra tervezőművészének 

HerendDesign  
című kiállítása  

 

Megtekinthető:  

hétfőtől péntekig: 9-17 óráig,  

szombaton: 10-13 óráig  

 
Szeptember 7. (szerda) 17 óra   

Útkereső Filmklub 

Rocco és Fivérei 
Rendező: Luchino Visconti 

olasz, francia film - 170 perc 1960 
 

Főszereplők:  

Alain Delon, Annie Girardot, Renato Salvatori, 

Claudia Cardinale  
 

Az ötvenes évek közepén játszódó történetben egy szicíliai 

emigráns család érkezik Milánóba. Az öt testvér mindegyike 

másképp éli meg az életükben bekövetkezett változást. A fivé-

rek közül Simone és Rocco bokszolónak áll. Simone belesze-

ret a szépséges Nadjába, de ő nem viszonozza az érzéseit. 

Évek múlva szenvedélyes szerelem szövődik Nadja és Rocco 

között, amit azonban Simone nem tűr el, s Rocco szeme láttá-

ra meggyalázza a lányt. A krisztusi lelkületű Rocco bosszú 

helyett lemond Nadjáról, s mindent elkövet, hogy megmentse 

a pusztulástól a züllés útjára tévedt fivérét…  
 

Belépő: 400 Forint 

 
Szeptember 10-11. 

szombat 9-18-ig, vasárnap 8-15-ig 

Székesfehérvári  

Makett Show 

Infó: http://www.makettinfo.hu  
 

Belépő: 500 Forint/fő 

Családi jegy: 1000 Forint 

 
Szeptember 14. (szerda) 17.30 óra 

Irgalom a családban 
 

Előadó: 

Dr. Somogyiné Petik Krisztina    
a Sapientia Hittudományi Főiskola  

Pszichológia tanszékvezetője  
 

Belépő: 500 Forint 

Szeptember 17. (szombat) 15 óra 

Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti 

Gyűjtemény rendezésében 
az Ars Sacra Fesztivál 

kapcsolódó rendezvényeként 

Kuti Dénes 
festőművész kiállításának megnyitója 

 

Közreműködik: 

Szakolczay Lajos 
művészettörténész 

Faragó Laura 
előadóművész 

és Ökrös Csaba 
zenész 

 

Nyitva tartás: szeptember 17 - október 15. 
hétfőtől péntekig 9-17 óráig, 

szombaton 9-15 óráig 

 
Szeptember 22. (csütörtök) 17.30 óra 

Béres József 

SZÉP MAGYAR ÉNEK II. 
című daloskönyvének bemutatója 

 

A könyvéről beszél:  

Dr. Béres József 
 

A könyvet méltatja és a szerzővel beszélget:  

Vakler Anna  
népdalénekes,  

Székesfehérvár kulturális, művészeti vezetője 
 

Közreműködik: 

Béres Merse és barátai valamint  

a Hermann László Zeneiskola tanítványai 
 

A rendezvény után lehetőség nyílik a Béres  

pincészet kiváló borai megismerésére és vásárlásra 

 
Szeptember 25.  (vasárnap)  

VI. Kamarakórus fesztivál 
a Vox Mirabilis Kamarakórus  

és a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház 

szervezésében 
 

15 óra  

Kórusműhely 
Vezeti: 

Pad Zoltán 
a Magyar Rádió Kórusának karnagya 

http://www.makettinfo.hu/
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17 óra  

Kórusok hangversenye 
 

Résztvevők: 

Alba Regia Vegyeskar  
Székesfehérvár 

 

Bányász Kórus  
Várpalota 

 

KVV Kamarakórus  
Budapest 

 

Szent László Kórus  
Nagyvárad 

 

Vox Mirabilis Kamarakórus  

Székesfehérvár 

 
 Szeptember 27. (kedd) 17.30 óra 

az Irgalmasság Szentéve jegyében  

„ … hogy az ég felé nőjenek” 
- Kispapnevelés a XXI. Században 

 

Előadó: 

 Dr. Lukácsi Zoltán  
a Győri Hittudományi Főiskola rektora  

 
Szeptember 28. (szerda) 17.30 óra 

Dr. Pécsi Rita  
neveléskutató  

őszi előadássorozata I. 

A  bűvös motiváció -  

szülők, tanárok, vezetők álma:  

a motivált ember 
 

Tipikus veszélyek-amikor megreked a fejlődés 
 

Hogyan működik? Miért nem? 
 

A külső és belső motivációk 
 

Segítő és gátló tényezők- a munkahelyen,  

az iskolában és otthon 
 

Belépő előadásonként: 800 Forint 
 

Kreditpont előadásonként 2,5 pont  
 

Az előadássorozat további alkalmai: 
 

Október 26. (szerda) 17.30 óra 

II. előadás 
 

November 9. (szerda) 17.30 óra 

III. előadás 

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 
Széchenyi-díjas immunológus,  

egyetemi tanár, akadémikus 

Augusztus 7-én a Szent 

Korona Galériában megnyílt 

Tamás Ákos porcelántervező, 

iparművész HerendDesign 

című kiállítása.  A megnyitón 

köszöntőt mondott Spányi 

Antal székesfehérvári me-

gyés püspök, a kiállítás fő-

védnöke, továbbá Róth Péter 

Székesfehérvár alpolgár-

mestere és Simon Attila a 

Herendi Porcelánmanufaktú-

ra ZRt. vezérigazgatója.  

A tárlatot Szikora János, a 

székesfehérvári Vörösmarty 

Színház igazgatója nyitotta 

meg.  

Tamás Ákos 1977-ben 

diplomázott a Magyar Ipar-

művészeti Egyetem porcelán 

szakán és ettől kezdve folya-

matosan a Herendi Porcelán-

manufaktúra tervező iparmű-

vésze. Tradicionális, klasszi-

kus szobrai, készletei mellett 

egy teljesen új, könnyed por-

celánstílust fejlesztett ki - 

különleges, eredeti technoló-

giáival, finom, pasztell színű 

porcelán rétegekből.  

Az egyedi, hártyavékony-

ságú,   áttetsző    sziromtálak,  

HerendDesign  
színes intarziás vázák, orga-

nikus dísztárgyak, lámpák 

hamar népszerűek lettek fő-

ként Olaszországban, Görö-

gországban és Svájcban, de 

eljutottak Londontól Izraelen 

és Hong-Kongon át egészen 

Új-Zélandig. Friss szemléle-

tű, stílusteremtő szándékú 

műveivel célzottan a fiata-

labb generáció érdeklődését 

szeretné a Herendi porcelán 

felé fordítani.  

Tamás Ákos több kiállítá-

si nívódíj mellett három For-

matervezési nívódíjjal, Mi-

niszterelnöki Különdíjjal, a 

japán MINO Nemzetközi 

Kerámia Fesztivál díjával, az 

I. Koreai Kerámia Világkiál-

lítás diplomájával, a Pécsi 

Kerámia Biennálé különdíjá-

val és Veszprém Megye Ér-

demrendjével ismerték el 

munkásságát. Japán állami 

ösztöndíjjal három hónapos 

tanulmányúton járt a távol-

keleti országban.  

 

Szöveg: 

www.szekesfehervar.hu 

Kép. Molnár Viktória 
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SZENT ISTVÁN  

KIRÁLY NAPI  

ÜNNEPI SZENTMISE 

ÉS KENYÉRÁLDÁS 

Augusztus 20-án, szombaton 

délelőtt 10.30-kor a Székes-

egyházban, a Szent István ki-

rály napi rendezvénysorozat 

keretében ünnepi szentmisét 

tart Spányi Antal megyés 

püspök a város papságával. 

A szentmise után a főpásztor 

megáldja az új kenyeret. 

 

PÜSPÖKI SZENTMISE  

ERCSIBEN 

Augusztus 21-én, vasárnap 

10 órakor Ercsiben, a Nagy-

boldogasszony kegytemplom 

búcsúnapján Spányi Antal 

megyés püspök tart ünnepi 

szentmisét. A főpásztor az 

egyházmegye zarándok-

helyére hívja a házasságra 

készülő jegyeseket, akiket a 

szentmise keretében külön 

áldásban is részesít.  

 

20 ÉVES  

A SZÁZHALOMBATTAI 

TEMPLOM 

Augusztus 21-én, vasárnap 

16 órakor, Spányi Antal me-

gyés püspök mutat be ünnepi 

szentmisét a százhalombattai 

templom 20 éves jubileumán. 

A város egyik jelképe az 

Szent István tiszteletére fel-

szentelt katolikus templom, 

amelyet 1995-96-ban építet-

ték Makovecz Imre tervei 

alapján. A templomot dr. Ta-

kács Nándor székesfehérvári 

megyéspüspök 1996. augusz-

tus 20-án szentelte fel. 

 

EGYHÁZMEGYÉS  

PAPI ZARÁNDOKLAT  

BODAJKRA 

Augusztus 25-én, csütörtö-

kön a bodajki búcsújáróhely-

re zarándokolnak a székesfe-

hérvári egyházmegye papjai, 

ahová a hagyomány szerint 

István király és Imre herceg 

együtt jártak imádkozni. A 

11. alkalommal megrende-

zett közös lelkigyakorlat cél-

ja a papi lelkiség elmélyítése, 

a papságért, illetve papi hiva-

tásokért való imádság.  

SZABADKA  

BUNARIC-SZENTKÚT  

BÚCSÚJA 

Augusztus 26-27-én rende-

zik  meg  a  Szabadka melletti 

Bunaric-Szentkút kegyhely 

búcsújának programjait.   

Dr. Pénzes János a Szabadkai 

Egyházmegye püspöke meg-

hívására, Spányi Antal szé-

kesfehérvári püspök tartja a 

szombat esti bűnbánati litur-

giát, majd a 8 órakor kezdődő 

vasárnapi ünnepi magyar 

nyelvű szentmisét. A 10 órai 

horvát nyelvű koncelebrált 

szentmisében a főpásztor kö-

szönti a horvát nemzetiségű 

híveket.  

 

A SZENT IMRE  

ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ÉS ÓVODA  

VENI SANCTEJA 

Augusztus 31-én, szerdán 17 

órakor a Szent Imre Általános 

Iskola és Óvoda Veni Sancte 

ünnepét Spányi Antal megyés 

püspök tartja a Székesegy-

házban. 

 

KÖZÖS VENI SANCTE  

ÉS A KASZAP ISTVÁN  

EMLÉKTÁBLA  

MEGÁLDÁSA 

Szeptember 1-jén, csütörtö-

kön 16 órakor az elmúlt évek-

hez hasonlóan az egyházme-

gyei és az egyházmegye terü-

letén működő szerzetesi kato-

likus oktatási és nevelési in-

tézmények küldöttségeivel 

közös Veni Sancte-t tartanak 

Székesfehérváron. Idén a Pro-

hászka emléktemplomban 

mutat be szentmisét Spányi 

Antal megyés püspök, az 

egyházmegyés papsággal, a 

ciszterci és jezsuita szerzetes-

rendek képviselőivel, amelyre 

Székesfehérvár város vezető-

sége, a rendek és az iskolák 

képviselői mellett várják a 

Cserkészszövetség és a Pro-

hászka Imaszövetség tagjait, 

valamint Kaszap István tisz-

telőit. 

A szentmise után az ünneplő 

közösség, az Oskola utcába 

vonul, ahol Székesfehérvár 

Megyei  Jogú Város és a Szé- 

Az Államalapító Szent Ist-

ván Érdemrend és Díj Alapít-

vány kuratóriuma a korábbi 

évek gyakorlatának megfele-

lően idén is megnevezte a dí-

jazott személyét a sajtó nyil-

vánossága előtt. A kuratórium 

tagságát Csurgai Horváth Jó-

zsef levéltár igazgató és Kar-

sai Béla Zrt. elnök képviselte. 

A kuratórium döntését Spányi 

Antal megyés püspök, a Szent 

István Érdemrend és Díj Ala-

pítvány elnöke jelentette be 

augusztus 10-én.  

A díj 13. alkalommal kerül 

átadásra, augusztus 18-án 

(lapzártánk után) a Szent Ist-

ván Hitoktatási és Művelődési 

Házban. Csurgai Horváth Jó-

zsef a tájékoztatón elmondta: 

„Az Államalapító Szent István 

Emlékérem és Díj Alapítvány 

kiemelt célja a Szent István-i 

keresztény értékrend megis-

mertetése és elfogadtatása a 

társadalom széles körében; va-

lamint bemutatni és példaként 

állítani az ilyen életet élőket a 

város és az egész magyar 

nemzetközösség tagjai számá-

ra. - majd hozzátette. „Az Ál-

lamalapító Szent István Em-

lékérem és Díj egyéni teljesít-

mény vagy kiemelkedő kö-

zösségi értékek elismeréseként  

adományozható. A Díjjal 

érem, diploma és pénzjutalom 

jár, amelyet minden évben a 

Szent István-i ünnepkör kere-

tében, augusztus hónapban 

adnak a Királyi Napok kere-

tében.” 

A díjat idén is olyan szé-

kesfehérvári polgár kapja, aki 

páratlan teljesítményt felmu-

tató munkásságával, kiemel-

kedő emberi kvalitásaival ér-

demelte ki a legkiválóbbak-

nak járó elismerést. „Deresné 

Tanárki Mária, a Fejér Me-

gyei Gyermekvédelmi Köz-

pont igazgatója igazi pedagó-

gus lélek, a család és a gyer-

mekek szeretete az egyik leg-

fontosabb érték az életében.”- 

méltatta Spányi Antal püspök 

a jelöltet. „A mára kiválóan 

működő Gyermekvédelmi 

Központ rászoruló, nehézsor-

sú gyermekeknek, szerető 

környezetet, mintát és példát 

ad. Az intézmény valóban 

missziót tölt be az igazgatónő 

vezetésével. Az Államalapító 

Szent István Érdemrend és 

Díj Alapítvány kuratóriuma 

méltán jelölte őt a rangos el-

ismerésre.” - mondta el me-

gyés püspök. 

 

Berta Kata 

kesfehérvári Egyházmegye 

emléktáblát állítatott Kaszap 

István születésének 100. év-

fordulójára alkalmából. A 

szentéletű jezsuita novícius 

egykori iskolájának falára 

helyezett alkotást - Nagy Edit 

szobrászművész munkáját  - 

ünnepség keretében áldja meg 

Spányi Antal megyés püspök. 

 

XIII. EGYHÁZMEGYEI 

LÁTÓNAP 

2016.09.03-án, szombaton 

délelőtt 10 órától rendezik 

Székesfehérváron az ún. Látó-

napot, a Székesfehérvári 

Egyházmegye hitéletének 

megújítására  szervezett   éves  

konferenciát, amely a papság 

és a  világi hívek együttműkö-

dését szolgálja.  A Látónap 

központi témája: Az irgalmas-

ság lelki cselekedetei a család-

ban, a katekézisben, a lelki-

pásztori szolgálatban. A talál-

kozó előtt 9.30-tól gyónási 

lehetőséget biztosítanak a 

Székesegyházban. 10 órától 

koncelebrált püspöki szentmi-

se lesz, majd a Szent István 

Hitoktatási és Művelődési 

Házban előadásokkal és fó-

rummal folytatódik a lelkinap. 

Az Egyházmegyei Látónap  

14 órakor, Spányi Antal me-

gyés püspök zárszavával vég-

ződik. 
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A  Szent István Székesegy-

ház a Székesfehérvári Egyház-

megye főtemploma, Fehérvár 

belvárosának egyik legjelentő-

sebb műemléke.   A rendkívül 

gazdag, barokk, néhol gótikus 

elemeket viselő Bazilika észa-

ki homlokzati elemei, 2014 

nyarán leomlottak, így szüksé-

gessé vált az épület teljes fel-

újítása. A támogatásoknak kö-

szönhetően a székesegyház te-

tőszerkezetének teljes körű 

helyreállítása 2015 szeptembe-

rében elkészült, majd megkez-

dődhetett a templom homlok-

zatának felújítása. Idén április-

ban aranyozás céljából leemel-

ték a székesegyház északi tor-

nyát koronázó keresztet, a-

melynek ürege egy korrodáló-

dott fémhengerben, üveg idő-

kapszulát rejtett. 

Az időkapszulában megta-

lált dokumentumok 1807-ből, 

1868-ból, illetve 1894-ből 

származnak, vagyis a székes-

egyház 19. századi felújításai-

val kapcsolatos iratokat talál-

ták meg benne. Az emlékirat-

ok tartalmazták mind a három 

évből az egyházmegyei papság 

névsorát, valamint a város 

tisztikarának felsorolását. Az 

1868-as dokumentumok kö-

zött találtak még a megye tisz-

tikarát bemutató nyomtat-

ványt, városi közgyűlési hatá-

rozatot és jelentést, valamint 

egy emléklapot is. A két ké-

sőbbi évből származó iratok 

között megtalálták a tornyon 

dolgozó munkások neveit   tar-

talmazó listát is, valamint ko-

rabeli pénzérmék is kerültek 

elő. A dokumentumok eredeti 

példányait digitalizálták, illet-

ve az 1807-es kéziratokon ál-

lagmegóvási munkákat  végez- 

tek, hogy eredeti formában he-

lyezhessék vissza a keresztbe.  

A Székesfehérvári Egyház-

megye megyés püspöke  és 

Székesfehérvár polgármestere 

kézjegyével ellátott, a mostani 

felújításról szóló iratokkal, a 

város és a megye közgyűlés-

ének, fejér megyei kormányhi-

vatalnak, Székesfehérvár járá-

si hivatal tisztviselőinek vala-

mint az egyházmegye papsá-

gának névsorával bővítette, a 

székesfehérvári Szent István 

Székesegyház északi tornyát 

koronázó keresztben megtalált 

időkapszulát. A kordokumen-

tum ünnepélyes aláírása után 

néhány nappal, a keresztet az 

időkapszulával együtt vissza-

emelték a székesegyház északi 

tornyára.  A   főpásztor  a  

nyilvános tiszteletre szánt új 

kereszt megáldásának liturgiá-

ja szerint azért imádkozott, 

hogy hittel tiszteljük Isten 

örök tervét, amivel a kereszt 

titka, az isteni irgalom szent-

sége lett. „Amikor feltekin-

tünk a keresztre, arra emlékez-

zünk, hogy részt vett emberi 

sorsunkban, és hogy benne lett 

teljessé annak a szeretetnek a 

titka, mellyel Krisztus szerette 

egyházát.” 

A megyés főpásztor el-

mondta, a templom felújítá-

sának egy jelentős állomása 

ez, ami a kormányzat, a város, 

illetve sok intézmény, sok-sok 

ember összefogásával és ter-

mészetesen az egyház erejé-

nek hozzátételével most meg-

valósult. Reméli, hogy a szé-

kesegyház sokáig éke és       

dísze lesz Székesfehérvár bel-

városának. 

 

Berta Kata  

Könnyű nyár esti prog-

ramra hívta a Múzeumok Éj-

szakáján a Székesfehérvári 

Egyházmegyei Múzeum a 

látogatókat június 25-én. A 

gyermekeket műtárgykereső 

játékkal, óriásszínezővel, a 

családokat koncertekkel, fi-

nom borok kóstolójával vár-

ták, de terítékre kerültek az 

Árpád-házi szentekről elne-

vezett püspöki sörök is. 

Az Árpádok útvesztői 

játékban a gyermekek számo-

zott fényképeket kaptak kéz-

hez, amelyek egy-egy mű-

tárgy részleteit ábrázolták. 

Az eredeti műveket megke-

reshették A szentek titka 

kiállításban.  Az Árpád-házi 

szentek mellett a katolikus 

egyház nagy szentjeit ábrázo-

ló metszeteket, festményeket, 

szobrokat, hímzéseket, dom-

borműveket, vagy éppen a 

Képes Krónika reprodukció-

kat fedezhették fel az egykori 

ferences rendház celláiban. 

Ezen az estén a zene is az 

Árpád-házi szentekhez kap-

csolódott. Akik összegyűltek 

a múzeum udvarán, az egy-

kori ferences quadrumban,    

a Vox Alba együttes koncert-

jén hallgathatták meg a szen-

tekről szóló zenés forrásokat. 

A Tázló együttes hagyomá-

nyos hangszereken muzsikált, 

moldvai csángó népzenét 

játszva hívta táncba a vendé-

geket. 

A játék mellett egy külön-

leges tárlatvezetést is kipró-

bálhattak a betérők. Tesztel-

hették az országban egyedü-

lállóan, az iBeacon technoló-

gián alapuló beltéri lokalizá-

ciós rendszer segítségével 

működő múzeumlátogatást. 

Az applikációt azóta már 

bemutatták a nagy nyilvános-

ságnak is (lásd 10.oldal)  A 

szentek titka kiállítással. 

 

 Berta Kata 

Fotó: Bechtold Panna 

Múzeumok éjszakája 
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A Barátok Boltja ajánlatából: 
 

Ave Maria (Verses imák Máriához 70 nyelven,  

75 nemzet madonna ábrázolása) 
 

Ferenc pápa: Amoris Laetitia  

„A családban megélt szeretetről”  

kezdetű apostoli buzdítása 
 

Erősebb a gyűlöletnél – Tim Guénard  

hihetetlen élettörténete 
 

Siklósi Gyula: Székesfehérvári szent helyek 
 

Elvira anya:  

Az ölelés – A Cenacolo közösség története 
 

Böjte Csaba: Zarándoklat az Atyai házba 
 

Kicsinyek szentmiséje 
  

Valamint: bibliák, hittankönyvek,  

gyertyák, képeslapok, ikonok 


