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(Beszámolónk a 4. oldalon!)

(Írásunk a 3. oldalon!)

2

Szent István Városa - 2017. február 5.

Szentek - ünnepek
Február 5. Évközi 5. vasárnap.
Február 6. Miki Szent Pál és vértanútársai.
Február 8. Emiliáni Szent Jeromos, nevelő.
Február 10. Szent Skolasztika szűz.
Február 11. A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária.
A Betegek Világnapja.
Február 12. Évközi 6. vasárnap.
Február 14. Szent Cirill szerzetes és Szent Metód
püspök, Európa társvédőszentjei.
Február 17. A Szervita rend hét szent alapítója.
Február 19. Évközi 7. vasárnap.
Február 21. Damiáni Szent Péter püspök, egyháztanító.
Február 22. Szent Péter apostol székfoglalása.
Február 23. Szent Polikárp püspök, vértanú.
Február 24. Szent Mátyás apostol.
Február 26. Évközi 8. vasárnap.
Március 1. Hamvazószerda.
Szigorú böjti nap!
Március 4. Boldog Meszlényi Zoltán püspök.
Szent Kázmér.
Március 5. Nagyböjt 1. vasárnapja.
Március 7. Szent Perpétua és Felicitas vértanúasszonyok.
Március 8. Istenes Szent János szerzetes.
Március 9. Római Szent Franciska szerzetesnő.
Március 12. Nagyböjt 2. vasárnapja.
Március 15. Nemzeti ünnep.
Március 17. A győri Könnyező Szűz Mária.
Szent Patrik püspök.
Március 18. Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító.
Március 19. Nagyböjt 3. vasárnapja.
Március 20. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária
jegyese.
Március 23. Mongrovejói Szent Turibiusz püspök.
Március 25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony).
Március 26. Nagyböjt 4. vasárnapja.

Szent István Városa
AZ EGYHÁZMEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉGEINEK LAPJA
Kiadja: a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal
A Szerkesztőség címe:
8001 Székesfehérvár, Pf. 178.

Szent István nyomában
Rómában
Bemutatták Székesfehérváron a Városháza dísztermében A
Szent István Emlékek Rómában
filmet és megnyílt a forgatáshoz
kapcsolódó fotókiállítás is január 20-án. Székesfehérvár Városa
és a Fehérvár Médiacentrum
megbízásából valamint a Székesfehérvári Püspökség és civil
szerveztek támogatásával Vakler
Lajos, szerkesztő-riporter és Simon Erika fotós, Szent István
királyhoz kötődő emlékeket kutattak az „Örök Városban”.
A megrendelők és alkotók
közös célja volt, hogy Szent
István Városa, Székesfehérvár is
megismerje a szent királynak és
családjának Rómában fellelhető
emlékeit.
A Szent István kultúrkörhöz
kapcsolódó római-magyar építészeti emlékeket keresve és felidézve a ránk maradt írásos
anyagokat, a Szent István-kultusz egykori és jelenleg is fellelhető értékeit mutatták be, különösen tekintettel azokra az intézményekre, amelyek a magyar
kultúrát ma is folyamatosan
erősítik és közvetítik.
Bemutatásra került a Szent
István Ház, a Szent István Bazilikában található Magyarok
Nagyasszonya Kápolnához fűződő emlékek, továbbá a Lateráni
Keresztelő Szent János-főszékesegyházban II. Szilveszter pápa sírdomborműve, mely a Szent
Korona ajándékozását ábrázolja.
Ellátogathatunk a Római Magyar Akadémia és a Pápai Magyar Egyházi Intézet épületébe,
rácsodálkozhatunk az Apostoli
Palotában Durante freskójára,
amely szintén II. Szilveszter
pápa által Szent Istvánnak küldött korona átadását ábrázolja.

Körbejárhatjuk
a
Santo
Stefano Rotondot, felfedezhetjük a Szent István király legendájára utaló freskót, Szent László, Szent Imre, Árpád-házi Szent
Margit domborművét, Lászai
János sírját, máig érvényes
üzenetével: „Róma mindannyiunk közös hazája”.
A bemutatón megjelenteket
dr. Cser-Palkovics András a város polgármestere köszöntötte,
és örömét fejezte ki, hogy Szent
István Városában mutatják a
kultúrtörténeti filmet, olyan alkotók, akik valóban a városhoz
kötődnek. „Aki jól ismeri a város történetét, az pontosan tudhatja, hogy Székesfehérvárt és
Szent Istvánt milyen különleges
kapcsolat fűzi össze.”
Az alkotás nyilvános levetítése után Smohay András művészettörténész beszélgetett a dokumentumfilmről a szerkesztőrendezővel, Vakler Lajossal,
valamint azokkal a személyekkel, akik Rómában segítséget
nyújtottak a film létrejöttéhez:
dr. Molnár Antallal, az MTA
tudományos főmunkatársával, a
Római Magyar Akadémia korábbi igazgatójával, Terdik
Sebestyénnel, a Római Magyar
Akadémia kulturális referensével, és Dr. Németh László pápai
prelátus, olaszországi magyar
főlelkésszel, a Szent István Ház
főigazgatójával.
Az est során Smohay András
és Vakler Lajos kiemelten tárgyalta Róma magyar vonatkozású szakrális értékeit, valamint a
Szent István emlékek Rómában
című film jelentőségét.
Berta Kata
Fotó: Kiss László
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Szent Sebestyén Székesfehérvár történetében jelentős
szerepet játszik. A pestisjárvány idején a felsővárosiak
böjtöltek, és körmeneteken
kérték a szent közbenjárásával Isten segítségét, hogy
megmeneküljenek a fekete
haláltól. A járvány megfékezését követően a fehérváriak
fogadalmukat megtartották és
Szent Sebestyénnek a Felsővárosban először kápolnát
építettek, majd templomot
emeltek. Székesfehérvár azóta minden év január 20-án,
püspöki szentmisével emlékezik a város fogadalmára.
Az ünnepen részt vettek
közéleti vezetők, városi intézményvezetők is. A szentmise
előtt a Felsővárosi Általános
Iskola diákjai mutattak be jeleneteket Szent Sebestyén
életéből, hogyan tudott egyszerre császári tiszt és a hitét
bátran védő, hűséges keresztény lenni.
A szentmise elején Pataki
Sándorné a képviselőtestület
elnöke majd Nyárai-Horváth
István plébános köszöntötte a
megyés püspököt és a híveket. Megemlékezett a templom nagylelkű adakozóiról,
köztük a közelmúltban elhunyt Kovács Jenő fehérvári
órásmesterről, aki egy toronyórával ajándékozta meg a Felsővárosi Szent Sebestyén
templomot.
Spányi Antal megyés püspök az ünnepi szentmisében a
templomépítő elődök példájára az Istenben bízó, az ígéretét megtartó emberről beszélt,
akinek életét megáldja az Úr.
„Érdemes felidéznünk a régi
eseményeket, a pestistől szabadulni akaró embereket,
akik végső menedékként az

Istenhez fordultak, fogadalmat tettek, hogy templomot
építenek. Ez az építmény ma
is város ékessége, impozáns
megjelenése hirdeti, hogy az
embernek van miért hálát adni, van miért keresni az Istent, aki megáldja a hozzá fohászkodókat.”
A főpásztor a napokban
ünnepelt Szt. Margitról is beszélt. „Szülei, IV. Béla és
Laszkarisz Mária születendő
gyermeküket Istennek szentelték, kérve ezzel is Isten segítségét: mentse meg őket és
a magyar hazát a végpusztulással fenyegető tatár pusztítástól. Fogadalmunkat be is
tartották, ők is és az ország is
megmenekült a szörnyű veszélyből. Margit pedig tudatosan vállalta az Istennek
szentelt életet. A Nyulak szigetén, a domonkos kolostorban imádságnak és engesztelésnek szentelte életét. Így segítette az országot, az egyházat, a nemzetet, a magyarokat! Imái kedvesek voltak az
Istennek, áldozatára béke és
megbocsátás született ellenségek között, összefogással újjá
építették az országot, és az elpusztított ország új fejlődésnek indulhatott. Mindennek
záloga ma már látjuk, Margit
imája és vezeklő élete volt.
Az imára, az áldozatra, az
ígéret betartására mindig is
szüksége volt az embernek és
szüksége van ma is.”- hangsúlyozta a megyés püspök,
majd arra hívta fel figyelmet,
hogy az elődök hite nyomán,
278 éve sem háborúban, sem
a vallásüldözés időszakában
nem maradt el a város fogadalmának megünneplése.
Ebből a töretlen kitartásból
nekünk is erőt kell meríte-

nünk. Vissza kell adnunk az
adott szó jelentőségét, súlyát.
Az elődök tette megerősít
minket abban, hogy Istennek
tett ígéreteinket mi is hűségesen betartsuk.
Spányi Antal püspök a
szentmise végén imádkozott a
városért, a templomban elhelyezett Szent Sebestyén ereklye előtt. Majd a búcsú programjai a Felsővárosi Közösségi Házban folytatódtak.
Szent Sebestyént a székesfehérváriak, a város saját
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szentjeként tisztelik, ünnepe
ma is összefogja a katolikus
híveket. A város Fogadalmi
Napján évszázadokig nem
dolgoztak, részt vettek a püspöki szentmisén, majd ünnepi
ebéden látták vendégül a családtagokat, távoli rokonokat.
Innen ered az a hagyomány,
hogy ezen a napon a mai napig fánkkal vendégelik meg az
ünnepen résztvevőket.
Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás

Püspöki szentmise
Székesfehérváron
az életüket vesztett fiatalokért
és családtagjaikért
Január 23-án, a nemzeti gyásznapon, este szentmisét
mutatott be a Szent István király székesegyházban Spányi
Antal megyés püspök a Veronában meghalt 16 magyar
diák lelki üdvéért, az elhunytak családtagjaiért, a sérültek
felgyógyulásáért, valamint a Székesfehérváron tragikusan
elhunyt 11 éves fiúért.
Fotó: Lakata Pál
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A Bíborszív együttes nyilvános lemezfelvétele
Karácsonyi történet, karácsony után
Bár nagy lépéseket tettünk
előre az elmúlt évtizedekben,
még mindig kell tennünk az
előítéletek ellen, megmutatni,
hogy a fogyatékos ember is
helyet kér magának az életben, sőt fogyatéka ellenére
rendelkezik olyan részképességekkel, amelyek élvezhető
produkció létrehozására teszik őt alkalmassá. A sokat
hangoztatott esélyegyenlőség
biztosítása ma már törvény
által előírt feladat, ám a mindennapi példákban, hétköznapi történésékben mutatkozik
meg, valóban megadjuk-e a
lehetőséget a fogyatékkal
élőknek, hogy megmutathassák tehetségüket, képességüket.
Székesfehérvár város szívében, a Belvárosban zenélt a
Bíborszív Utcai Formáció párosa, akik hamar a járókelők
szívébe lopták magukat. Simon Dezső és Horváth Zoltán
fogyatékkal élő emberek, hét
éve zenéltek a Liszt Ferenc
utcában, ahol sokan hallhatták már őket. Köztük
Sohonyai Edit fehérvári írónő, aki a Vigyázó Kéz Egyesület szervezésében, az állami
gondozott gyermekek számára tartott, 2016-os Télapóváró
ünnepségén ismerkedett össze

személyesen is a zenekar tagjaival. Ma már elmondhatjuk
ez a találkozás megváltoztatta
a Bíborszív együttes életét.
Mert a zene mindenkié, a muzsika segít a szánakozás helyett értékelni a sérült emberek tehetségét, kedvességét,
szeretetét.
Sohonyai Edit írónő cikke
nyomán sokan felfigyeltek a
közelmúltban még Fehérvár
központjában zenélő Bíborszív együttesre. Nemcsak az
intézetben felnevelkedett fiatalemberek különleges sorsa
érdekelte az olvasókat, hanem
az a tény is, hogy engedélyük
ellenére gátolják utcai zenélésüket. Mi az álmod? - kérdezte az írónő az együttes vezető-

jét. „Az, hogy valaki egyszer
idejön hozzám, és azt mondja: Te fiú, olyan jól énekelsz,
nem veszünk fel egy lemezt
együtt?" A történet valójában
innen indult el.
A Bíborszív együttessel
készült interjúnak, amely a
Fehérvári Médiacentrum honlapján jelent meg, hamar híre
lett. Egy héttel az fmc.hu-n az
Utcai Formációról szóló cikke után, ifjabb Straub Dezső
hangmérnök
felajánlotta,
hogy ingyen elkészíti az
együttes lemezének felvételét. A Bíborszív együttes lemezfelvételét a Székesfehérvári Egyházmegye munkatársa, Smohay András múzeumigazgató szervezte meg, a fe-

hérvári püspökség fenntartásában működő Szent István
Hitoktatási és Művelődési
Házban, 2017 januárjában.
Spányi Antal megyés püspök, azonnal a kezdeményezés mellé állt és támogatta a
Bíborszív Utcai Formáció lemezfelvételét. A dalok rögzítésekor Sohonyai Edittel
együtt meglátogatta a formációt, akik megilletődötten, de
nagy hálával mondttak köszönetet segítőiknek.
A hamarosan megjelenő
CD-n saját szerzemények
hallhatók. Olyan szórakoztató
zene, melyet bárki szívesen
hallgat egy étteremben, egy
kerthelyiségben vagy rendezvényen és akár táncolni is lehet rá.
Az összefogással remélik,
a Bíborszív együttes tagjai
megbecsülést kapnak és
anyagi lehetőséget, hogy életminőségük javulhasson, hisz
az utcai zenélésből elmaradt
összeg miatt rendszeresen
adományokra szorulnak. A
támogatók szándéka, hogy ismeretségük növekedni fog, és
hamarosan lakodalmakban és
bálokban hallhatjuk őket ismét.
Berta Kata
Fotó: Lakata Pál

Éjféli szentmise
a Prohászka templomban
karácsony éjszakáján

Püspöki karácsony
az idős papokkal,
valamint a papnövendékekkel

A karácsonyi éjféli ünnepi szentmisét a Székesegyházban
folyó munkálatok miatt, a városi televízió felvételének elkészítéséhez, a szokásostól eltérő helyszínen, a Prohászka emléktemplomban celebrálta Spányi Antal megyés püspök. A szentmisét a televízió december 25-én, karácsony napján reggel közvetítette.

December 24-én délelőtt Spányi Antal megyéspüspök az
Országos Papi Otthonban az idős atyákkal együtt ünnepelte
karácsony ünnepét, másnap pedig december 25-én a püspökségen fogadta az egyházmegye papnövendékeit.
Ugrits Tamás
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Ökumenikus imahét Székesfehérváron
Első nap
január 15.
Az ökumenikus imanyolcad nyitóalkalmát idén január
15-én a székesfehérvári evangélikus templomban tartották
tekintettel arra, hogy kezdetét
vette a Reformáció 2017-es
jubileumi Emlékéve is. A
kezdő istentiszteleten a város
katolikus, református, evangélikus és baptista lelkipásztorai imádkoztak együtt a hívekkel a megbékélésért, a közösségekben és a világban.
A 2017-es imanyolcad vezérfonalát a németországi keresztények állították össze.
Ahogy az útmutatóban leírták
az első ökumenikus istentiszteleten Szemerei János evangélikus püspök felolvasta Pál
apostolnak a Korintusiakhoz
írt 2. leveléből az 5. fejezetet
a 14.-verstől a 22-ig. Ez az
igei rész az idei imaalkalmak
bibliai alapfelvetése, „Krisztus szeretete szorongat minket” mottóval. Az imaalkalmon a lelkipásztorok közös
bűnvallomásra majd megbékélésre hívták Isten népét, a
könyörgésekben, és a hálaadásokban. Felolvasták az
imahét első alkalmára kijelölt
igei részeket Izaiás próféta
könyvének, János evangéliumából és leveleiből.
Az imanyolcad első alkalmán, Spányi Antal megyés
püspök tartott igehirdetést, amelyben az egység felé vezető út eddigi állomásait sorolta
majd arról beszélt, ami még
előttünk áll. „Évtizedek óta
jövünk össze, és imádkozunk
az egységhéten, és több emberöltő már annak az ideje,

hogy építjük hivatalosan is az
ökumenét. De Jézus parancsa
sürget, hogy egyek legyünk!”- mondta a főpásztor.
„Ez az Ő világos parancsa, akarata, mely nekünk
szól! Számos kölcsönös gesztus, és bocsánatkérés van már
mögöttünk, de lelkünkben ég
a vágy, hogy e Jézusi parancsot teljesen meg is éljük. ...
De mindenre van erőnk abban, aki bennünket meghív,
és aki minket megújít szeretetében. A hit ereje és a szeretet
képessé tesz arra, hogy Krisztus követségében járjunk, felülemelkedjünk azon, ami
szétválaszt, és keressük azt,
ami összeköt! És a kérdés akkor nekem magamnak szól,
és szíven talál! Mi közöm
a másikhoz, mi közöm Krisztushoz? Hogyan vagyok
Krisztussal egységben, ha
övéivel nem akarom ezt,
és hogyan lehetek tagja a
magam közösségének, ha
nem érint meg az egység parancsa?”
A megyés püspök arról
is beszélt a hitvalló élet ma
sokaknak újra nehéz és veszélyes, nem csak a sátán kísértései miatt, hanem a világ
számos területén a keresztényeket érő súlyos üldöztetés miatt is. „Ismét a vértanúk korát éljük, szentek
unokái és vértanúk kortársai
vagyunk! Krisztus szeretete
ezért sürgessen bennünket
is! ... Nekünk nincs más
utunk, nincs más dolgunk,
mint követni az apostolok
példáját, és velük együtt Jézust! Hallgassunk Krisztus
meghívására, aki kiválasztott,
a keresztségben lefoglalt ben-

nünket magának. Tudatosan
éljük az életünket, mint akik
nem maguknak élnek, hanem
Krisztusnak! Kövessük a
messziről jött, nagy belső utat
bejárt Szent Pál példáját! Törekedjünk Jézushoz mind közelebb kerülni, őt mind jobban, nem emberi szempontok
szerint, de a Lélek benső
megismerésével szeretni, befogadni, hordozni!”
Az igehirdetés után a
közös hitvallást követően
Bencze András evangélikus
püspök-helyettes megajándékozta a jelenlevő lelkipásztorokat, az Úrvacsora jelképeiről készített fotóval. A hívek
pedig ugyanennek a képnek
egy-egy darabját kapták meg,
szimbólumaként annak, hogy
mindannyian Krisztus egy tes-

Második nap
január 16.
Az ökumenikus imanyolcad második napján, az öreghegyi katolikus templomban
gyűltek össze a város keresztény felekezeteinek hívei közös istentiszteletre, hogy lelkipásztoraik vezetésével az
egységért imádkozzanak. Az
est igehirdetője, Bencze András evangélikus püspök helyettes volt.
A fehérvári imaest kezdetén a bűnbánati részt Tornyai
Gábor plébános vezette: „A
történelem folyamán sok
megújulási mozgalomról tudunk az egyházban, amelyekre mindig szüksége van az
igaz megtérésre a főhöz, Jézus
Krisztushoz. Ezek a mozgal-

tébe tartozunk, és az egy
nélkül az egész pedig hiányos.
Az ajándékozást a lelkipásztorok könyörgései követték, akik imádkoztak az egyházakért, hogy megszűnjenek
az elválasztó falak, és Isten
egyesítse népét a szeretet kötelékével.
Imádkoztak
a
Szentlélekhez az evangélium
terjedéséért a földön, hogy
minden ember és nemzet egységben szolgálhassa Isten Országát. Külön fohászkodtak a
szükséget szenvedőkért a világban.
Az istentiszteleten Tóka
Szabolcs orgonakíséretével és
Dóczi István vezényletével a
város ökumenikus énekkara
szolgált. Elhangzottak többek
között Szokolay és Gounod
művei is.
A 2017-es ökumenikus
imanyolcad ünnepi nyitó istentiszteletének végén Szemerei János evangélikus püspök vezetésével az egybegyűltek közösen elimádkozták a Miatyánkot, majd a
megbékélés jeleként, békejobbot nyújtottak egymásnak.
Székesfehérváron az első
ökumenikus
imaalkalom
Spányi Antal megyés püspök
záróáldásával fejeződött be.
Fotó:
dr. Berta Gábor
galmak időnként akaratlanul
is megosztottsághoz vezettek.
Ez a tény ellentétes azzal,
amit Jézus kér az Atyától Jn
17,23 szerint, „hogy teljesen
eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél
el engem, és úgy szereted
őket, ahogyan engem szerettél”. Amikor megnevezzük
ezeket a bűnöket, magunk
előtt látjuk, ahogyan falként
elválasztanak minket egymástól.” - hangzott el az imában.
Ezután a megjelent lelkipásztorok, közösségvezetők
felsorolták a keresztény felekezeteket elválasztó fal felépülésének okait, és mindenért bocsánatot kértek Istentől. Így a szeretet hiánya, a
(Folytatás a 6. oldalon!)
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(Folytatás az 5. oldalról!)
hamis vádaskodás, a hátrányos megkülönböztetés, az
üldözés, a szétszakadt úrvacsorai közösség, a türelmetlenség, a vallásháborúk, a
megosztottság, a hatalommal
való visszaélés, az elzárkózás,
a gőg bűneit, amely sebeket
okozott Isten népének.
Majd a gyülekezetek képviselői felolvasták a második
imaalkalomra szóló igehelyeket a Bibliából, az egyetértés
erősítésére. A krisztushívők
egységéért tartott imahét közös vezérfonalát összeállító
németországi keresztények a
Jézusért élő ember példáját
választották témául. Az igehirdető, Bencze András az
ajánlás gondolatához kapcsolódva elmondta, akkor rajzolódik ki egy közös Krisztus
arc rajtunk, ha majd közösségeink összetartanak.
„Szeretnénk másokért élni, de nem tudunk. A kiindulópont hogy a világ atomizálódik, darabjaira hullik szét.
A közösségek is szétszóródtak, alig vannak olyan gyülekezetek, aki egybe tartanák az
embereket, összefognák őket.
Hogyan változtassunk ezen?
Fogódzkodjunk
össze,
azért most itt együtt? - adódik
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a kérdést. De ez nem ilyen
egyszerű. Csak Jézus Krisztus
tud összetartani bennünket.
Akik élnek annak éljenek, aki
meghalt értünk és feltámadt.
Fedezzük fel, hogy a másik
ember hozzánk tartozik, mert
mindannyian Krisztushoz vagyunk rendelve. Szeretete
egybeforrasztott bennünket.”
Beszéde végén az evangélikus lelkész egy puzzle-t osztott ki a hívek között, amelyből az Úrvacsora jelképeinek
képét lehetett kirakni. Így
erősítette meg a jelenlevőket
abban, hogy bár az egység
darabokra hullott, de újra lehet építeni. Teljessé válhat a
kép, vagyis Krisztus arca általunk.
A közös hitvallás után a
közbenjáró imádságok az
egyházért, az igazság és béke
terjedéséért, az emberiség
egész családjáért, szóltak,
hogy leomoljanak a gőg és a
gyűlölet falai, melyek a megfertőzték szíveket. Arra kérték az Urat egyesítse népét a
szeretet kötelékével!
A közösen elmondott
imák után Bencze András lelkész az Ároni áldással bocsátotta el az istentiszteleten
résztvevő híveket.
Fotó: dr. Berta Gábor

Harmadik nap
január 17.
Az ökumenikus imanyolcad harmadik estéjén az evangélikus templomban imádkoztak a Krisztus-hívők egységéért Székesfehérváron. Az
istentiszteleti útmutató alapján, az est alapfelvetése arról
szólt, hogy közösen küzdjünk
az emberi ítélkezés ellen és a
Krisztussal való találkozás
változtassa meg életszemléletünket. A keresztény felekezetek képviselői és hívei közös imádságán, Tornyai Gábor plébános hirdetett igét.
Az imaalkalom kezdetén
Bencze András evangélikus
lelkész püspök helyettes köszöntötte Isten megjelent népét a templomban, majd felolvasta János evangéliumának a szeretetről és a hit forrásáról szóló szavait. ”Azért
szeretjük (az Istent), mert ő
előbb szeretett minket. Ha valaki azt állítja, hogy: „Szeretem az Istent”, de testvérét
gyűlöli, az hazug. Mert aki
nem szereti testvérét, akit lát,
nem szeretheti az Istent sem,
akit nem lát. Ezt a parancsot
kaptuk tőle: Aki Istent szereti, szeresse testvérét is.”
A közösen elmondott bűnbánati rész után a lelkipász-

torok és közösségvezetők felolvasták az est Bibliai idézeteit, amelyek arra tanítottak,
hogy ne a test szerint, hanem
a lélek szerint ismerjük meg
egymást.
Tornyai Gábor plébános
személyes példákat felsorakoztató tanúságtételében arra
hívta a jelenlevőket, Isten tekintetével vegyék észre a másik embert, fedezzék fel őt és
ne az előítéleteik alapján alkossanak véleményt másokról. A nyolc boldogság példájára javasolt egy kilencedik,
boldogmondást is. Boldogok,
akik Isten tekintetével látnak,
mert nemcsak azt veszik észre, amit a szem lát, hanem azt
is, amit a Lélek.” - mondta a
plébános majd hozzátette.
„Ahogy a szépség megragad
bennünket, a figyelmünket,
úgy vegyük észre a másik
embert is körülöttünk, fedezzük fel és ne sztereotípiák
alapján alkossunk véleményt
a másikról. Legyen bátorságunk felfedezni a másik embert, közel engedni magunkhoz.”
Tornyai Gábor azt is
hangsúlyozta, mi nemcsak a
test emberei vagyunk, mert
Isten megajándékozott ben(Folytatás a 7. oldalon!)
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nünket a megtéréssel, a hittel.
Nem mi döntöttük el, hogy
holnaptól hiszünk-e, mert ez
Isten ajándéka az életünkben.
Hívő emberként élni a világban, azt jelenti, a Lélek szemével látunk, más szemmel
látjuk a világot. Hittel felfogjuk, hogy Isten nem azt nézi,
amit a szem lát, hanem azt
nézi, ami a szívben van.
A plébános igehirdetésében arról is beszélt, hogy az
ökumené
egyetemességet,
egységet jelent, nem összeolvadást. Egy családot, sokféle
taggal, amelyben mindenkinek máshol van a helye, de
együtt alkotják a családi közösséget. Kérdés, hogy tudunk-e ökumenikus emberekké válni, látjuk-e, ismerjük-e
egymást a Lélek szemével,
vagy csak a felszínen gondolkodunk másokról. „Ha nem
tudunk megújulni szüntelenül, vagyis reformálódni, ak-

Negyedik nap
január 18.
A Krisztus-hívők egységéért tartott imahét negyedik
napján a baptista imaházban
gyűltek össze a város hívei,
hogy az evangélikus, református, baptista, és katolikus
lelkipásztorokkal, közösségvezetőkkel együtt imádkozzanak Isten népéért. A németországi keresztények az imahét
negyedik alkalmának alaptémáját így határozták meg: ha
valaki Krisztusban van, új teremtés. A régi elmúlt és új
jött létre.
A megadott bibliai részek
is abban erősítették meg Isten
népét, hogy Isten mindig kegyelmes, nem már kell hátratekinteni, ahogy a Filippiek-

kor deformálódunk. Ha nem
újulunk meg folyton a Szentlélekben, a „másként” látó
emberből testi emberré válunk. Keressük azt, ami öszszeköt, ami életet ad, ami a
szeretetről, az egységről szól.
Fedezzük fel egymás értékeit,
nem a test, a Lélek, az egység
szemével lássuk egymást!”
A közös hitvallás után a
felekezetek vezetői könyörgéseket olvastak fel. Hálát adtak
Istennek, hogy a föld minden
pontján élnek szeretetközösségek, akik együtt imádkoznak és dolgoznak. Megköszönték Istennek, hogy mindenfelé vannak szolgái, akik
az Ő nevét hívják segítségül.
Az Úr imája és az elbocsátás fohászai után Tornyai
Gábor megáldotta a jelenlevőket, a Mindenható Isten, az
Atya, Fiú, és a Szentlélek áldásával.
Fotó:
dr. Berta Gábor
nek írt levelében is mondja
Szent Pál: „elfelejtem, ami
mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van.
Futok a kitűzött cél felé, az
égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.”
Az olvasmányok után Somogyi László református lelkészi elnök tartott igehirdetést, arról milyen hatalmas
bátorítás számunkra, hogy Istennek van hatalma a múlt felett. „Sokan azt gondolják,
hogy ami megtörtént az végérvényes, az megváltozhatatlan pedig Isten Igéje azt üzeni
számunkra, hogy az Úrnak
van hatalma eltörölni a múltat. Először szembesít vele,
hogy mit is tettünk, mi terhel
minket, - akár itt az ökumeni-

kus kapcsolatokra is gondolhatunk, - de legfőképpen a
személyes életünkbe mutatja
meg mi az, amit nehéz hordozni: a múlt terheit, a sérüléseket, a fájdalmakat, a megbántásokat. Számos betegségnek az oka, hogy a múltat
nem tudjuk kezelni, mert nem
hisszük, hogy van hatalom a
múlt eltörlésére. Jézus azt
mondja, ha megvalljuk bűneinket, Ő megbocsátja azokat
és megtisztít minket a gonoszságtól, a hamisságtól, mert
neki van hatalma erre.”- hangsúlyozta a lelkipásztor, majd
arról beszélt, Jézus kereszthalálával magára vállalta mindazt, amit mi követtünk el. Ha
hittel el tudjuk ezt fogadni,
akkor valóban „leszakad” a
szívünkről a múlt terhe. Mert
óriási felszabadító erő van a
Jézusba vetett hitnek, annak,
hogy Neki hatalma van a múltunk felett.
A lelkipásztor igehirdetésének végén az újjáteremtett
emberről is beszélt, aki Jézus
Krisztusba veti a hitét, és egy
egészen új életet kap. Nem
csak a múltat rendezi, hanem
egy új csodálatos kapcsolatrendszerbe kerül bele. „Nap
mint nap Jézussal élhetünk,
úgy tervezhetjük a jövőt, hogy
az Ő kezébe tesszük a múltat,

Ötödik nap
január 19.
Az ökumenikus imahét
ötödik napján a baptista imaházban gyűltek össze ismét a
város keresztény hívei, hogy
együtt imádkozzanak az egységért a baptista, az evangélikus, a református és katolikus
közösségek lelkipásztorai és
elöljárói vezetésével.
Kovács Dániel baptista
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a jelent és a jövőt. Ezért bármit hoz a történelem, a politika, a személyes sorsunk, tudjuk, hogy ennek az új teremtésnek része vagyunk, Isten
Országához tartozunk. Tudjuk, hogy Ő tartja kezébe a
szálakat, Ő látja és érti, hogy
mi történik velünk, így a jövőbe is bizakodással nézhetünk.” - hangzott el a beszédben.
Somogyi László lelkész
végül hálát adott Istennek
azért, hogy Reformáció jubileumi Éve lehetőséget ad tanúságot tenni, az Istennel való
személyes kapcsolatról, amelyet nem elvekben, és teóriákban kell keresni, hanem egy
élő személybe, Krisztusba kapaszkodó bizalomban.
Az igehirdetés után a lelkipásztorok és közösségvezetők
a lelki sebek és a családi kapcsolatok gyógyulásáért, a
gyülekezeti kapcsolatok erősítéséért imádkoztak. Somogyi
László református lelkész a
záróáldásban Szent Pál szavaival bocsátotta el a híveket.
„Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért
odaadta, hogyne ajándékozna
nekünk vele együtt mindent?”
Fotó:
Somogyi Tamás
lelkipásztor köszöntője után
az olvasmányok a németországi keresztények útmutatója
alapján a Krisztusban való
megújulásról, a Lélekben való újjászületésről szóltak.
Jn. 3,5–7. „Aki nem vízből és
(Szent)lélekből születik, az
nem megy be az Isten országába. Ami a testből születik,
az test, ami a Lélekből szüle(Folytatás a 8. oldalon!)
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(Folytatás a 7. oldalról!)
tik, az lélek. Ne csodálkozz
azon, hogy azt mondtam: újjá
kell születnetek.”
Berze János az est igehirdetője az ...újjá lett minden ...
korintusi levélrészlet alapján
arról beszélt, hogy Jézus
megbékéltetett minket az
Atyával, aki elfogadta Fia áldozatát és ránk bízta a békéltetés szolgálatát. „Ez azt jelenti, hogy Krisztust hirdetjük
mindenkinek. Akkor tudjuk
azonban ezt a küldetésünket
elvégezni, ha mi is, keresztény felekezetek, kiengesztelődünk és megbékélünk egymással. Jézus azt mondta,
hogy arról fog minket megismerni a világ, hogy szeretjük
egymást.”- mondta a lelkész
majd azt kívánta a világ keresztényeinek, hogy úgy tudjanak kiengesztelődni és békélni egymással, ahogy az
Atya megbékélt Fia áldozata
által az emberekkel. „Ez a kiengesztelődés ujjá teremtett
mindent, újjászületést hozott
mindannyiunknak. Ez egy folyamat, ami belülről kifelé
hatja át az életünket és reméljük, hogy kiformálódik bennünk az, hogy Jézus visszajövetelét fogadjuk és kegyel-
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met nyerünk az Atya trónjánál. Csodálatos, ahogy Isten
Új kapcsoltara hív bennünket,
magával és egymással, és ez
az új élet, majd az üdvösségben, az örök életben teljesedik ki.” - mondta a lelkész
majd az újteremtést a személyes és közösségi életünkben
egy bibliai idézet szemléltette. „Abban az időben Krisztus
nélkül éltetek, kívül álltatok
Izrael életformáján; a szövetségekből s ígéreteiből idegenként kizárva, remény híján és
Isten nélkül éltetek a világban. Most azonban ti, akik
„távol” voltatok, Krisztus Jézusban „közel” kerültetek,
Krisztus vére árán. Ő, a mi
békességünk a kettőt eggyé
forrasztotta, és a közéjük
emelt válaszfalat ledöntötte,
az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében, a törvényt ugyanis parancsaival és
rendelkezéseivel érvénytelenítette. Mint békeszerző, a két
népet magában eggyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel kereszthalála
által, amellyel az ellenségeskedést megölte. Eljött, hogy
békét hirdessen nektek, a távollevőknek, és békét a közellevőknek. Az ő révén van

mindkettőnknek szabad utunk
az egy Lélekben az Atyához.
Ezért már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem
a szentek polgártársai és Isten
családjának tagjai. Apostolokra és prófétákra alapozott
épület vagytok, s a szegletkő
maga Krisztus Jézus” - Ef
2.12-21
A közös imádságok és könyörgések után az ökumenikus imaalkalmon szolgáló
baptista énekkar és ifikar énekelt Istent dicsőítő dalokat.
Berze János lelkész záróáldásában felolvasott Szent

Hatodik nap
január 20.
A székesfehérvári ökumenikus imahét hatodik napján
a Szécsényi úti Református
templomban folytatódtak a
közös istentiszteleti alkalmak. A város felekezeteinek
hívei, lelkipásztorai és gyülekezeti vezetői ezen az estén
az Istentől kapott béke megvalósulásáért
imádkoztak.
Az imaalkalom elején Somogyi László református lelkészi elnök köszöntötte az egybegyűlteket. A lelkipásztorok
imáikkal hálát adtak a hit közös gyökereiért, az Úr nagy
tetteiért, és a tanúságtevő küldetésért. A biblia részek az
Isten Ábrahámmal kötött szövetségéről, Fia halála általi
megbékéléséről, a világ feletti győzelméről és az öröm
hirdetéséről szóltak. A hatodik nap igéje a 2. Korintusi
levél 5. fejezetének 18. verse
volt: „Mindez pedig Istentől
van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által…”
Az igehirdetést Révész
Lajos baptista lelkész tartotta.

Pál korintusaknak írt leveléből: Különben, testvérek,
örüljetek,
tökéletesedjetek,
buzdítsátok egymást, éljetek
egyetértésben és békében!
Akkor veletek lesz a szeretet
és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent csókkal! A
szentek mind köszöntenek titeket. Urunk, Jézus Krisztus
kegyelme, Isten szeretete és a
Szentlélek közössége legyen
mindnyájatokkal!
Fotó:
Somogyi Tamás
Beszédében
hangsúlyozta:
Krisztusban Isten kegyelmesen megbékéltet minket önmagával, még akkor is, ha elfordultunk tőle. Isten tette
azonban még ezen is túlmutat,
mert nem csak az egész emberiséggel békél meg, hanem az
egész teremtett világgal. „A
békesség akkor valósul meg
egy ember szívébe, amikor a
bűnt elkövető ember megtalálja azt a módot, ahogy Isten
elengedi neki vétkeit.
Minden dolog, ami nincs
rendben, ami nem az igazságban, hanem azon kívül van,
félelmet és haragot szül. Isten
is tud haragudni, de haragjának tárgya nem az ember, hanem az, ami miatt eltávolodik
Tőle. Amikor Isten békességét felajánlotta, félretette haragját és szeme elé Fiát tette,
akire ráhelyezte bűneinket.
Halála és feltámadása megmutatta, hogy erősebb vétkeinknél, Krisztusban az Atya
megbékélt velünk.”
A lelkész felhívta a figyelmet arra is, hogy vágyjunk
egyrészt az önmagunkkal, (Folytatás a 9. oldalon!)
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(Folytatás a 8. oldalról!)
- másrészt az egymással való
megbékélésre, de a különböző felekezeti hagyományok
közötti megbékélésre is.
„Nem kell félni az Istentől, Ő
nem egy haragvó Isten. Nem
azzal foglalkozik naponta,
hogy összehúzza a szemöldökét és ide-oda büntetéseket
helyez el a világban, hanem
ellenkezőleg, azért küldte Fiát, hogy a békéltetés szolgálatát végezze el. Megbocsátása
nálunk bölcsebb, túllép a mi
sértettségünkön, túlnéz a mi
önigazságunkon és felajánlja,

Hetedik nap
január 21.

hogy békességünk lehet a béke fejedelmével.” - hangzott
el a beszédben.
Az ökumenikus istentisztelet záró imádságai a megbékélésért és misszióért szóltak
a családokban, a gyülekezetekben, a társadalomban valamint a népek és nemzetek között. Tóth András káplán vezetésével elmondott, közösen
elmondott Miatyánk és Hitvallás után Révész Lajos baptista lelkész megáldotta Isten
megjelent népét.
Fotó:
Somogyi Tamás

Az imaest elején Berze János református lelkész köszöntőjében elmondta: „a hét
Az ökumenikus imanyol- témája a „Megbékélés –
cad hetedik napján a Budai Krisztus szeretete szorongat
úti Református templom minket”, azt a visszavonhatatadott otthont a krisztushívők lan kiengesztelődést ünnepli,
egységéért tartott istentiszte- amelyet a Jézus Krisztusban
letnek, Székesfehérváron.
való hit által nyertünk. KriszA németországi keresz- tus szeretete hajtóerővé válik,
tények az imaalkalomra ké- amely megosztottságunkon
szített útmutatóban arra kér- túl a megbékélés cselekedeteték a különböző felekezetek ihez vezet.”
híveit, hogy a közös imádságA bevezető imádságok és
ban találják meg a megbéké- gondolatok után a bűnbánati
lés útját Istennel és az embe- imák következtek. Tóth Tarekkel.
más plébános mondta el a bé-

kejel előtti feloldozás imát.
„Szentlelked erejével formáld
át kőszívünket! Segíts, hogy a
megbékélés követei legyünk,
gyógyítsuk egyházaink megosztottságának sebeit, és így
egyre inkább békességed eszközeiként szolgáljunk a világban.”
Az ökumenikus istentisztelet olvasmányai az ószövetségi József történetén túl, Isten szeretetét és országát hirdették, amely igazságosságot
és békét hoz, valamint arra
késztet bennünket, hogy szeressük egymást és imádkozzunk az egyház egységéért.
Kovács Dániel baptista
lelkész igehirdetése az est témájához kapcsolódva a megbékélés szolgálatáról szólt.
„Isten megbékélt velünk, ezt
nehéz elhinni, hogy ami terhelt bennünket az ősbűn, a hiábavalóságaink,
elkövetett
bűneink, ettől megváltott bennünket és megbékítette önmagát Jézusban. Feladatot kaptunk, egy elhívást, hogy ebben a világban ezt a megbékélést hirdessük, ami nem
más, mint az örömhír, az
evangélium hirdetése.
Úgy kell hirdetnünk a
megbékélést, hogy ne adjuk
meg magunkat a világi korszellemnek. ... Szörnyülködünk a háborún, a hatalmukkal visszaélőkön, azokon,
akik elveszik a pénzünket, a
természeti katasztrófákon, a
rengeteg áldozaton. Mit mond
a Szentírás? A világ végezete
nem lesz gyerekjáték, nem
lesz szép, mert eljön az Antikrisztus, és egyre rosszabb
lesz. Bárki, bármilyen szép
jövőt vizionál, nem biztos.”
A lelkész József történetét
kifejtve elmondta, hogy Isten
mindig megadja a megromlott kapcsolatok meggyógyí-
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tásához szükséges kegyelmet.
„Jézus akarja a Te erődet, a
Te bölcsességedet, vagy éppen
a Te gyengeségedet, oktalanságodat, hogy az Ő ereje és
bölcsessége által, hirdesd a
megbékélést, az evangéliumot.
Hogy van kegyelem Istennél,
van helyreállás, van megoldás
a bűneinkre, van megoldás az
elrontott életünkre.
Isten az embert okkal és
céllal teremtette meg. Szaporodtunk, sokasodtunk benépesítettük a földet. De van egy
másik parancs is, hirdessétek
az evangéliumot azoknak,
akik nem a megbékélést, hanem az ellenségeskedést viszik előre. József a családjában hirdette, ott volt a legnagyobb szükség rá. A világ uraként látták viszont azok a testvérei, akik elárulták. Nem
könnyű és nem egyszerű a békéltetés szolgálata. A lényeg
mindig a szeretet, ahogy János
első levelében írja a szeretet
parancsának
megtartásáról,
úgy kell szeretnünk kell a világot, és mindazokat akik körülöttünk élnek.”
A 2017-es ökumenikus
imahét utolsó előtti alkalmán a
lelkipásztorok, a felekezeti
képviselők azért fohászkodtak,
hogy a keresztények olyan békét hirdessenek a világnak,
amelyben az emberek felismerik Isten jóságát, szeretetét.
„Szentlélek Isten, élet adója,
arra teremtettél, hogy egészek
legyünk tebenned, és hogy
megosszuk ezt az életet testvéreinkkel e földön. Ébressz
együttérzést
mindannyiunk
szívében, és növeld bennünk a
te szeretetedet! Adj erőt és bátorságot, hogy az igazságosságért dolgozzunk a magunk he(Folytatás a 10. oldalon!)
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lyén, hogy békét teremtsünk
családunkon belül, hogy vigasztaljuk a betegeket és a
haldoklókat, és hogy megoszszuk mindazt, amink van,
azokkal, akik szükséget szenvednek. Minden emberi szív

Záró nap
január 22.
A keresztények egységéért tartott ökumenikus imahét
2017-es záróalkalmán, a székesfehérvári Szent István király székesegyházban gyűltek
össze a hívek közös imádságra. Kiss János nagyprépost,
helynök köszöntötte Spányi
Antal püspök mellett, Főtiszteletű Steinbach József református püspök urat, aki az istentisztelet igehirdetője volt.
A helynök atya bevezetőjében arra kért minden egyes
megjelentet, imádkozzanak
egymásért
szeretettel
és
őszinte szívvel.
Az istentisztelet kezdő
imádságát Spányi Antal megyés püspök olvasta fel: „Pál
apostol arra emlékeztet bennünket, hogy Isten megbékéltetett minket önmagával Jézus Krisztus által. Krisztus
szeretete arra indít minket,
hogy a megbékélés, a kiengesztelődés követei legyünk.
Dicsérjük és magasztaljuk
együtt Istent a Szentlélekkel
egységben!”
A közös bűnbánatra indító
gondolatokat Berze János református lelkész vezette.
„Valljuk meg bűneinket és
könyörögjünk bocsánatért, és
azon sebek gyógyulásáért,
amelyek megosztottságunkból fakadtak. Amikor megnevezzük ezeket a bűnöket, magunk előtt látjuk, ahogyan
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megújulásáért könyörögjünk
az Úrhoz!”
Az ökumenikus istentisztelet a katolikus, a református,
az evangélikus és a baptista
lelkipásztorok záróáldásaival
végződött.
Fotó: Somogyi Tamás
falként elválasztanak minket
egymástól.” - hangzott el imájában.
A város lelkipásztorai
ezután kölcsönösen bocsánatot kértek az elválasztó falakért, amelyek megakadályozzák a közösséget és az egységet a keresztény felekezetek
között. A megújulás ajándékát
kérték a Szentlélek által, az
egymás iránti szeretet hiányában, a másik ember elfogadásában, hogy megszűnjék a
hátrányos megkülönböztetés,
az előítélet és a vallási türelmetlenség egymás között. Bocsánatot kértek azért, hogy
a keresztény felekezetek életüket egymástól elválasztva
élik, és eltértek közös hivatásuktól, kérték a megbocsátást
a szétszakadt úrvacsorai közösségért is. Isten irgalmáért
fohászkodtak minden háborúért, amelyet az Ő nevében
vívtak, minden üldözésért,
hatalommal való visszaélésért.
Azokért az alkalmakért, amikor a gőg miatt elzárkóztak
a keresztény testvérek egymástól, és másik közösségtől. „Urunk, Istenünk, tekints
er- re a falra, amelyet most
építettünk, és amely elválaszt
bennünket egymástól. Bocsásd meg bűneinket! Gyógyíts meg minket! Segíts,
hogy minden elválasztó falat
legyőzzünk, és tégy minket
eggyé Tebenned!” - szólt a
könyörgés a kiengesztelődés
imájában.

Az imanyolcad záró istentiszteletén ezután a lelkipásztorok és elöljárók felolvasták
az est bibliai szakaszait. Mikeás könyvéből, az utolsó napokról, amikor az igazság fog
uralkodni, a Zsoltárokból,
amelyben dicső dolgokat beszélnek Istenről, a Jelenések
könyvéből, ahol Isten új eget
és földet teremt. Végül János
evangéliuma arra tanított,
hogy a feltámadott Krisztussal való találkozás hogyan
alapozza meg az ember személyes küldetését.
Steinbach József református püspök már több alkalommal járt Fehérváron, hogy
hirdesse Isten evangéliumát a
közös ökumenikus imádságok
alkalmával. Igehirdetésében
összefoglalta, mit jelent az
imanyolcad fő gondolata:
Krisztus szeretete szorongat
mindannyiunkat. „Egy olyan
világban élünk, ahol különösen fontos, hogy együtt tudjunk felnézni Jézus Krisztusra, hitünk szerzőjére és beteljesítőjére.” - hangsúlyozta a
püspök majd Pál Korintusiaknak írt második leveléről elmélkedett tovább. „Ezért ha
valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és
íme: új jött létre.” Ennek az
újnak a forrása, Jézus Krisztus szeretete. Mit jelent ez a
szeretet? Károli fordítása érzékletesen így fejezi ki,
Krisztus szerelme szorongat
minket. Igen, mert a szerelem
egy időre megváltoztat, újjá
formál bennünket. Úgy tűnik,
minden akadályt legyőz és
még a szenvedést is felvállalja. De ez csak halvány képe
Isten Krisztusban közölt szerelmére nézve, amely sokkal
több az emberi szeretetnél
és szerelemnél. Éppen azért,

mert örökkévaló, míg az emberi érdekvezérelt és múlandó. Jézus Krisztus szerelme
önzetlen, szeretete egyetemes, minden emberre vonatkozik, minden embert el akar
érni, Isten kiválasztott kegyelme szerint.”
A közös Hitvallással folytatódó istentiszteleten a közbenjáró imádságok következtek. A város lelkipásztorai
azért könyörögtek az Úrhoz,
hogy Lelke által ébresszen
szomjúságot a benne való
egység iránt minden közösségben. „Tisztítsd meg a hitet ott, ahol elveszítette igazi értékét. Vezesd jó útra
azokat, akik eltévelyedtek.
Újítsd meg azokat, akik
kudarcot vallottak az evangélium hirdetésében. Erősítsd
meg azokat, akik helyesen
tanúskodnak. Elégítsd meg
azokat, akik szükséget szenvednek. Egyesítsd azokat,
akik megosztottságban élnek. Adj erőt és bátorságot, hogy az igazságosságért
dolgozzunk a magunk helyén, hogy békét teremtsünk
családunkon belül, hogy vigasztaljuk a betegeket és a
haldoklókat, és hogy megoszszuk mindazt, amink van,
azokkal, akik szükséget szenvednek.”
Az istentisztelet végén a
Miatyánk közös elmondása
után, a hívek békejobbot
nyújtottak egymásnak.
A 2017-os fehérvári ökumenikus imahét Dóczi István
vezetésével az ökumenikus
énekkar szolgálatával, és
Steinbach József református
püspök, Spányi Antal megyés
püspök áldásával zárult.
Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor
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Emléktűzgyújtás a Don-kanyar Emlékkápolnánál

Huszonharmadik alkalommal emlékeztek meg január
12-én a magyar történelem
egyik legnagyobb tragédiájáról Pákozdon, a Don-kanyar
emlékkápolnánál. Az Urivi
áttörés évfordulóján kegyeleti
tűzgyújtással, visszaemlékezésekkel, ökumenikus imádsággal tisztelegtek a 2. Magyar Hadsereg elhunyt katonái előtt. Az ünnepség a mintegy 120 ezer magyar honvédről szólt, akik az urivi hídfőnél indult támadásban haltak meg 74 évvel ezelőtt.
A megemlékezést a Doni
Bajtársi és Kegyeleti Szövetség, a 457. számú Prohászka
Ottokár Cserkészcsapat és a
rendezvényt biztosító Katonai
Emlékpark vezetősége szervezte. A ünnepség kezdetén
P. Maklári Éva, Utassy József: Gyászdoboz című írását mondta el és Cserta Gábor
megzenésített versei hangzottak el.
Hős magyar katonák emléke előtt tisztelegnek minden
évben Pákozdon, az 1993-ban
emelt kápolnánál. Itt helyezték örök nyugalomra a Roszkino falu mellől hazaszállított
ismeretlen katona földi maradványait, hogy méltó emléket állítsanak a doni hősöknek. A 2. Magyar Hadsereg
1943. január 12. és február 9.
között a Don-kanyarban megsemmisült. Az ott vívott harcok a magyar hadtörténelem
legszomorúbb fejezetei közé
tartoznak. Erről emlékezett
meg Spányi Antal megyés
püspök az imádságos megemlékezésén.
„Az örök igazsággal újra
meg újra szembe kell nézni

az embernek. A hazugság, a
bűn mindig tragédiákat szül
és mindig fájdalmat hagy maga után. Amikor az ország és
a nemzet Trianon sebétől
szenvedett, hatalmas területeket veszített el és családtagok
egy pillanat alatt, egy másik
állam polgárai lettek, - sokszor megvetett és sokad rendű
polgárai,- akkor nem volt más
módja az országnak, ennek a
népnek, mint az, hogy megtegyen mindent, hogy az ezeréves határokat megpróbálja
visszaállítani, az elszakadt
családtagokat újra az anyaországhoz, az otthonhoz kapcsolni. Így indult el a tragédia,
amely 74 évvel ezelőtt, borzasztó szenvedéseket, és hatalmas véráldozatot követelt.
Az események megítélése
azonban mind a mai napig,
kettőségtől szenved. Látjuk az
embereket, akiknek mint katonáknak, parancsot kellett
teljesíteni, de amelyért könynyű volt szívükben és lelkükben azonosulni, mert ott élt
bennük a kettős parancs: ezért
a földért, ezért a hazáért élni
és halni kell és a családot szeretni kell, és kötelező mindent
megtenni érte. Ezért vállalták
ők azt a küldetést, amely tragédiába torkollott, amely oly
sok szenvedést hozott, és
amelyről oly sokáig, még beszélni sem volt szabad.” hangsúlyozta a főpásztor.
A megyés püspök után a
történelmi egyházak képviselői közül először Oláh Emil
alezredes, protestáns tábori
esperes szavai következtek.
”Szilárdan álljatok meg rendületlenül, rendíthetetlenül,...
tudván, hogy a ti munkátok

nem hiábavaló az Úrban. Ez a
Pál apostoli mondat összekapcsol bennünket a 74 évvel
ezelőtt történtekkel, az ott
harcoló magyar testvérekkel.
Nagyapáik hite beleivódott
ebbe a nemzedékbe, és a
kapát és a kaszát fegyverre
cserélték, mert tudták, hogy a
munkájuk nem hiábavaló,
sem itt földön, sem az örökkévalóságban.”- hangzott el a
beszédben.
A tábori esperes imáját
Bencze András püspök helyettes, evangélikus lelkész
megemlékezése követte. Szavai arról a sötétségről szóltak,
amely körülvette egykor a
hidegben, a hóban a katonákat, akiknek félni kellett a
fénytől, nehogy meglássák
őket. Áruló fény volt, és nemzedékek halálfélelmét élték át
vele. „Jézus azt mondta, én
vagyok a világ világossága,
aki engem követ, nem jár
sötétségben, hanem övé lesz
az élet világossága. Imádkozzunk, hogy az Ő fényében,
elhaljanak a gyilkos indulatok, más tűz égjen, hogy
melegedjenek az emberek,
hogy legyőzze a nap a sötétséget, hogy áldott világosság
legyen, amely legyőz minden
rosszat a földön.” - mondta el
imájában a lelkész.
A megemlékezésen beszédet mondott Bobory Zoltán, a
Doni Bajtársi és Kegyeleti
Szövetsége elnöke. „Hallgatjuk a híreket, és amikor közeledik január 12-e, érezhetjük, hogy örömteli események jelzik a változást, ami a
2. magyar hadsereg emlékezetét, történelmi megítélését
és hősiességének elfogadását
hirdeti. Rendkívül megnyugtató és büszkeséggel tölt el
mindenkit, aki a feledés em-

lékművének a lerombolását
szívügyének tekintette.”
Az elnök felolvasta Jerzy
Snopek, Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetének levelét is, aki
arra emlékeztetett, hogy a
második világháború fájdalmas következményekkel járt
mind a magyar, mind a lengyel nemzet számára. A két
nemzet két, egymással szemben álló táborba került, az
ezer éves barátság komoly
próbának lett kitéve. „De
ebben a próbában is képesek voltunk mi lengyelek
és magyarok megőrizni emberi méltóságunkat, megmenteni barátságunkat. Hálával
őrizzük emlékezetünkben a
magyarok vendégszeretetét,
hiszen 100 ezer lengyel háborús menekültet fogadott be
ez az ország.” - hangsúlyozta levelében a lengyel nagykövet.
„Tiszteljük egymás eleven
sebeit, élő emlékezetünkkel
újra és újra megérintjük őket.
Ilyen sajgó seb a magyarok
számára a második magyar
hadsereg vértanú halála, a
szovjet túlerővel szemben
reménytelen
küzdelemre
kényszerített katonák tízezreinek áldozata.” - írta levelében.
Az ünnepség végén elhelyezték a megemlékezés koszorúit a Magyar Honvédség
Összhaderőnemi Parancsnokság képviseletében, az egyházak és civil szervezetek nevében. Az eseményen Székesfehérvár
Önkormányzata
képviseletében Róth Péter
alpolgármester tisztelgett a
hősök emléke előtt.
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás
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Február 7. (kedd) 18-20 óra

Kultúrszalon

Zenetörténeti előadás

az Ars Musica Zenebarátok Egyesülete szervezésében

Február 8. (szerda) 17 óra
Útkereső Filmklub

Nosztalgia

Andrej Tarkovszkij filmje
Orosz-olasz filmdráma 123 perc
Szereplők:

Oleg Jankovszkij, Erland Josephson,
Domiziana Giordano
Andrej Tarkovszkij Nosztalgiája a filmművészet rajongói számára felejthetetlen élményt nyújtó, értékes képköltemény.
Nem véletlen, hogy sokan a filmtörténelem legfontosabb alkotásának tartják. Gorcsakov, a költő maga mögött hagyja Oroszországot, s Észak-Itáliában egy orosz zeneszerző nyomdokain jár. Monográfiájához gyűjt emléknyomokat, miközben megérinti a középkor hitvilága, a fedetlen romtemplom. Önmaga
kétségei és a gyönyörű Eugénia hitetlensége miatt gyötrődik.
A Nosztalgia egyfelől elszakadás attól a parttól, ahol otthon
éreztük magunkat, másfelől megérkezés a túlsó partra, ahol
már csak úgy érhetjük el az egységet, hogy lemondunk a régiről. A régi és új világ együttléte bennünk a legfájdalmasabb.

Belépő: 400 Forint!

Február 13. (hétfő) 17.30 óra
Veled kiteljesedve! - Házasság Hete 2017

„HÁZASPÁROSAN”

Február 17. (péntek) 18 óra

X. Wass Albert
Felolvasó Maraton

25 órás felolvasás
A felolvasásra jelentkezni lehet
Jakubek Tibornál a 30-6437605 telefonszámon,
vagy az onfentarts@gmail.com email címen!

Február 20. (hétfő) 17.30 óra

Dr. Pécsi Rita
neveléskutató

előadássorozata 2. előadás

Szexualitás (1): Öröm és feladat
Belépő előadásonként: 800 forint,
pedagógusoknak 2,5 kreditpont szerezhető

Február 26. (vasárnap 19 óra
Vox Mirabilis Hangversenybérlet

Farsangi Opera-parádé
Vendég:

Zemlényi Eszter és Kelemen Dániel
énekművészek

Varga Gergő Zalán

zongoraművész
Belépő bérlettel, illetve a helyszínen vásárolható
1300 Forintos belépőjeggyel,

Beszélgetés

A belépőjegy megvásárlásával a Vox Mirabilis
Közhazsnú kulturális Egyesületet támogatja!

zongoraművészekkel

Március 4. (szombat) 18.30 óra

Hegedűs Endre és Katalin
Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés,
amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet.
A házasság hetét 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg
a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált
központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a
köztársasági elnök felesége.

Február 15. (szerda) 17.30 óra
Veled kiteljesedve!
Házasság Hete 2017

A házasság dinamikája
és fejlődési lehetősége
címmel tart előadást

Dr. Jaczkó Sándor

érseki helynök, Budapest-Kispest parochus

II. Székely Bál

a Kárpát-medencei magyarság ünnepe
A bál alapítója és házigazdája
a VÁLASZ – Független Civilek Székesfehérvárért
Egyesület
A jótékonysági rendezvény célja:
a külhoni barátság erősítése mellett az idei bálon
Böjte Csaba csíksomlyói és a székesfehérvári
Szent Imre Iskolaházból gyermekek csere-táboroztatása
Belépőjegyek ára:
11.900 Ft az oldalhajóba, 13.900 Ft a főhajóba,
illetve az I. Székely bál résztvevőinek február 10-ig 9.900 Ft
19.900 Ft VIP excluzív: kiemelt helyen, erkélyen,
saját pincérrel
A belépőjegyek megvásárolhatók a Székesfehérvár,
Prohászka út 67. sz. alatti VÁLASZ irodában
hétköznap 08:00-16:00-ig,
illetve postai elővétellel megrendelhetők.
E-mail: szekelybal.szfvar@gmail.com
mobil: +36 20/ 251-9113
https://www.facebook.com/szekelybal.szfvar
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Március 8. (szerda) 17.30 óra

Dr. Pécsi Rita
neveléskutató

előadássorozata 2. előadás

Szexualitás (2): Házaspárok útja
Belépő előadásonként: 800 forint,
pedagógusoknak 2,5 kreditpont szerezhető

Március 9. (csütörtök) 17.30 óra

Az idők jelei

Gondolatok a nemzet jövőjéről
címmel tart előadást

Dr. Náray-Szabó Gábor

egyetemi tanár,
a Magyar Tudományos Akadémia tagja
Belépő: 500 Forint

Március 13. (hétfő) 17.30 óra

„Újratervezés”

– A keresztény életöröm távlatai
Interdiszciplináris barangolás a tér az idő
és a személy varázslatos világában
Előadó:

Dr. Janka Ferenc

filozófus, teológiai tanár, főiskolai docens,
veszprémi parochus
Belépő: 500 Forint

Március 20. (hétfő) 17.30 óra

OPERA-SZIPORKA
Vendégünk:
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V. Egyházmegyei
Ki mit tud
A sikeres felkészülés és más tehetségkutató rendezvényekkel való ütközés elkerülése érdekében a több helyütt
már meghirdetetthez képest egy hónappal meghosszabbítottuk a jelentkezési határidőt, így az elődöntők is egy
hónappal később kerülnek megrendezésre!
Várakozáson felüli siker volt az eddig megrendezett négy
Egyházmegyei Ki mi tud. A közösen elért eredmény a folytatásra kötelez mindannyiunkat. Így tehát az Egyházmegyei
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház megrendezi az
immár az ötödik Egyházmegyei Ki mit tud-ot, amelynek középpontjában az Istentől kapott tehetség áll.
A verseny fővédnöke természetesen ez alkalommal is
Spányi Antal megyés püspök.
Nyitott a verseny mindenki előtt, hiszen jelentkezhet bárki,
aki a Székesfehérvári Egyházmegye területén él, vagy itt
dolgozik, tanul. Az nevezés nem kötött felekezeti hovatartozáshoz!
Az Egyházmegyei ki mit tud zsűrije neves és hiteles szakemberekből áll, olyan személyiségekből, akik elfogadták azt
az alapkoncepciónkat, hogy nem a mai kereskedelmi média
által meghonosított versenyt akarunk rendezni. Az ilyen műsorokból a hitből fakadó, szeretettel átadott, közzétett művészi
értékek alig-alig jutnak el hozzánk, pedig ezekre a ma emberének nagyon nagy szüksége volna. Ezért az Egyházmegyei ki
mit tud a tehetségről, a tanulásról, a fejlődésről, az egymásra
figyelésről szól.
Az V. Egyházmegyei Ki mit tud résztvevői az alábbi művészeti ágakban mutathatják meg tehetségüket:
- Ének - egyházi ének
- Népdal - népzene
- Néptánc - modern tánc
- Vers- és prózamondás
- Hangszeres zene
- Kórus, kamarakórus
- Keresztény pop-rock zene

Egy asszony meg a lánya

Négy kategóriában hirdetjük meg a versenyt: 1-8. évfolyamosoknak, 9. évfolyamtól 25 éves korig, 25 éves kor felett,
továbbá családi kategóriában is lehet nevezni!
A jelentkezések beérkezésének határideje: 2017. február 28.
Az elődöntőket az alábbi időpontokban rendezzük meg:
2017. március 11-én (szombaton) 10 óra – 1-8. évfolyam és
a családi kategória
2017. március 18-án (szombaton) 10 óra – 9. évfolyamtól
25 éves korig és a 25 év feletti kategória.
Nem csupán a jelentkezők várhatóan ismét nagy száma
miatt tettük két szombati napra az elődöntőket, hanem azért is,
hogy lehetőséget teremtsünk a nevezőknek arra, hogy ha az
egyik nap nem felel meg nekik - mondjuk éppen valamilyen
másik versenyen való szereplés miatt - akkor e miatt ne kelljen kihagyniuk az Egyházmegyei ki mit tudot. Készségesen és
rugalmasan kezeljük a fellépés sorrendjét is, tehát arra kérünk
mindenkit, hogy bármi ilyen jellegű kérését bátran jelezze
felénk a jelentkezéskor, vagy a későbbiekben is bármikor.

Vittorio De Sica

Az V. Egyházmegyei Ki mit tud döntője május 13-án lesz!
A jelentkezési lapok már letölthetőek az intézmény honlapjáról: www.szentistvanmuvelodesihaz.hu

Sophia Loren, Raf Vallone, Jean-Paul Belmondo
Belépő: 400 Forint!

Várunk tehát erre a nemes vetélkedésre kicsinyeket és
nagyokat, fiatalokat és kevésbé fiatalokat egyaránt! Ne feledjék, családok is nevezhetnek!

Ókovács Szilveszter

a Magyar Állami Operaház Főigazgatója
Belépő: 500 Forint

Március 23. (csütörtök) 17.30 óra

Az ikonfestészet és katolicizmus
címmel tart előadást

Dr. Terdik Szilveszter
művészettörténész, régész

Március 27. (hétfő) 17 óra
Útkereső Filmklub

olasz-francia filmdráma, 110 perc (1960)
Rendező:
Szereplők:
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BALÁZSÁLDÁS
Február 5-én, vasárnap a
szentmisékben Szent Balázs
püspökre emlékezve megáldják a híveket. Az áldást a vasárnapi ünnepi szentmiséken
megismétlik. Szent Balázs a
hagyomány szerint az örményországi Szebaszte városának volt a püspöke a IV.
században. A börtönben megmentette egy gyermek életét,
aki halszálkát nyelt, ezért a
keresztények keleten és nyugaton már a VI. századtól
kezdve kérik közbenjárását a
torokbetegség ellen. 316-ban
Liciniusz császár idejében lefejezték. Az ünnepéhez kötődő balázs-áldás a XVI. század
óta terjedt el. Szent Balázst a
középkor óta a 14 segítő
szent közé sorolják.

Dr. Lukácsi Zoltán a Győri
Hittudományi Főiskola rektora tart re-kollekciós szentségimádást, majd előadást a
Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban.

PÜSPÖKI SZENTMISE
A BETEGEK
VILÁGNAPJÁN
Február 11-én, szombaton 10
órakor Spányi Antal megyés
püspök koncelebrált szentmisét mutat be a város papságával, a Szent Imre templomban, amelynek keretében kiszolgáltatja a betegek kenetének szentségét. A beteg hívek
mellett megemlékeznek mindazokról az orvosokról, nővérekről, betegápolókról, akik
önzetlen szolgálatukkal enyhítik a szenvedők fájdalmait.
1993-tól II. János Pál kezdeményezésére február 11-e a
PAPI TOVÁBBKÉPZÉS
Betegek Világnapja annak
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Február 9-én, 10 órakor csü- emlékére, hogy Lourdes-ban
törtökön a Székesfehérvári 1858. február 11-én jelent
Egyházmegye
papságának meg a Szűzanya Soubirous

A nagyböjtről
Március 1-jén, Hamvazószerdán kezdődik a Húsvétot
megelőző negyven napos böjti időszak.
A nagyböjt a keresztények
számára bűnbánati időszak,
amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre,
hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a
megünneplésére.
Szigorú böjtöt Hamvazószerdán és Nagypénteken tartanak. E napokon csak háromszor esznek és egyszer laknak jól. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri
az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. A böjt 18 éves kortól 60 éves korig kötelező.
Hústilalom alól felmentést
kaphatnak a betegek és azok,
akik nem saját asztaluknál
étkeznek, de ilyen esetben
más bűnbánati cselekményt
kell végezniük.

A húsvéti szentgyónás és
szentáldozás ideje hamvazószerdától Szentháromság vasárnapig (Pünkösd utáni első
vasárnapig) tart.
A vasárnapokat nem számítják böjti napnak, ezért
VII. század óta a Nagyböjt
szerdai nappal kezdődik
Hamvazószerdán a pap
hamuval jelöli meg a hívek
homlokát bűnbánatuk jeleként. Ezt a szokást az őskeresztény hagyományból merítik, amelyben a hívők a
vezeklés részeként hamut
szórtak a fejükre.
Jézus Krisztus nyilvános
működésének megkezdése
előtt negyven napot töltött
a pusztában, amelynek mintájára az Egyház a II. századtól kezdődően alakította ki
ezt a húsvéti előkészületi
időt.

Bernadett 14 éves francia
lánynak, majd február 15-én a
sziklabarlangban csodatevő
forrás fakadt. Lourdes-ban a
zarándokok száma évente több
mint félmillió és a jelenéstől
eltelt időszakban történt, természetes módon meg nem
magyarázható
gyógyulások
száma is több ezerre tehető. A
Betegek világnapjának célja,
hogy „Isten egész népe kellő
figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés
megértését.” Ezen a napon
kérjük a „Betegek gyógyítóját”, hogy testi és lelki bajainkból, a kegyelem kiemeljen
és segítsen.
A HÁZASSÁG NAPJA
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Február 11-én, szombaton 15
órától a Ciszterci Szent István
Gimnázium
nagytermébe
(Székesfehérvár Jókai u. 20)
várják
az
Egyházmegye
Családpasztorációs Irodájának
szervezésében a családokat
közös imádságra, ünneplésre.
A Házasság Napja rendezvény
célja, hogy megmutassa a
házasság ajándék voltát és
létfontosságát a társadalom
jövőjét illetően.

FOLYTATÓDIK
A VILÁGI
LELKIPÁSZTORI
MUNKATÁRSAK
KÉPZÉSE
Február 17-18-án Iszkaszentgyörgyön, Ugrits Tamás
püspöki irodaigazgató vezetésével folytatódik a világi
lelkipásztori
munkatársak
képzése a Székesfehérvári
Egyházmegyében.
PAPI TALÁLKOZÓ
A PÜSPÖKSÉGEN
Február 23-án, csütörtökön
19 órakor papi találkozót
tartanak a Püspökségen.
A HIT PAJZSA
DÍJÁTADÓ
ÜNNEPSÉG
Február 25-én szombaton, 11
órakor a Pesti Megyeháza
Dísztermében a Városház u. 7
sz. alatt. „A kommunizmus
áldozatainak
emléknapja”
alkalmából idén 16. alkalommal kerül sor a „Parma fidei –
Hit pajzsa” díjkiosztó ünnepségre. A díjat Mádl Dalma
asszony adja át, Pásztor Győző dabas-sári plébános atyának. Az eseményen részt vesz
Spányi Antal püspök.

Prohászka Imaszövetség
A Prohászka Imaszövetséget 2008-ban a hivatások
kiesdéséért alapította Spányi
Antal székesfehérvári megyés
püspök. Az imaszövetséghez
való csatlakozás a szándék
jelzésével, és annak az Egyházmegyei Hivatal által való
elfogadásával történik. Az
Egyházmegyei Hivatal mindazok szándékát elfogadja és a
tagságról igazolást küld, akik
a következőket vállalják:
- Naponta imádkozik szent
papokért és papi, szerzetesi
hivatásokért.
- Hetente legalább negyed
órányi szentségimádást végez
papokért, hivatásokért, vagy
ugyanennyi időben olvassa a
Szentírást.
- Lehetősége szerint anyagilag támogatja a papképzést.
- Lehetősége szerint részt
vesz az Imaszövetség tagjaként az évi - október 10-hez
kapcsolódó - Prohászka misén
a székesfehérvári Prohászka
emléktemplomban, mely az

Imaszövetség élő és meghalt
tagjaiért kerül felajánlásra.
JELENTKEZÉSI LAP
Név: ………….......................
................................................
Foglalkozás: .........................
................................................
Cím: .......................................
................................................
Tel: ..............................……...
Születési év: ...........................
Aláírásommal igazolom, hogy
tagja kívánok lenni a Prohászka Imaszövetségnek, és lelkiismeretesen vállalom a tagsági
kötelezettségek teljesítését.
Dátum: …………………….
…………………………..
aláírás
Visszaküldés címe:
Székesfehérvári Egyházmegye, 8001 Székesfehérvár, Pf.
178.
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Új lehetőséget kínálunk
mindazoknak, akik a nap folyamán egyetlen mondatban
szeretnék magukkal vinni az
Úr üzenetét, hiszen „Egyetlen
Istenre-gondolásunk is ima”.
(XXIII. János Pápa)
Szeretnék az idézetekkel,
új utat találni, hogy minél
több ember szívéhez eljusson
az örömhír, értéket közvetítsünk mai, rohanó világunkban élő társainknak.
A Napi Alleluja elnevezésű listánkra feliratkozóknak minden hajnalban díjtalanul elküldünk egy mondatot

útravalóul, amelyhez reméljük a nap folyamán többször
is visszatér gondolatban, és
segítséget nyújt majd megélni a Krisztusi Örömhírt.
A feliratkozáshoz kérjük
küldje el e-mail címét ide:
ugyfelszolgalat@katradio.hu
A holnapunkra kattintva
az alábbi linken is regisztrálhat: www.katolikusradio.hu/
hirlevel
Várjuk jelentkezését!
Maradjunk kapcsolatban
minden nap!
Magyar Katolikus Rádió

2017. május 13-án lesz 100
éve, hogy Fatimában három
kis pásztorgyermeknek megjelent a Boldogságos Szűz
Mária. Az érdi Mariánum
Általános Iskola ehhez az
évfordulóhoz
kapcsolódva
hirdette meg az idei tanév
EHM hittanversenyét. Egyházmegyénk egyházi iskoláinak tanulói három kategóriában mérhették össze ügyességüket.
A 4. és 5. évfolyamon - a
rajzpályázaton -, a fatimai
jelenés ábrázolása volt a feladat, a műveket tetszőleges
technikával lehetett elkészíteni. A zsűrinek igen nehéz dolga akadt, közel 200 igen színvonalas és gyönyörű pályamű közül kellett kiválasztani
a legszebbeket. Végül a 4. és
az 5. osztályosok rajzait külön
értékelték, és több megosztott
helyezést is adtak.
A 6. és 7. évfolyamon egy
elbeszélés írását kértük „A
fatimai üzenet és Szent II.
János Pál pápa kapcsolata”
címmel. Ebben a kategóriában
15 fogalmazást kaptunk.
A hittan csapatversenyre
iskolánkban került sor. A
vidám hangulatú, pergő vetélkedőn számot adhattak a
Fatimában történtek ismeretéről, és Egyházmegyénk zarándoklatairól, az ott átélt eseményekről.
A versenyen a következő
eredmények születtek:
RAJZ:
4. évfolyam
I. helyezés
Zab Zalán (Székesfehérvár)
Bánffy Boróka (Bicske)

III. helyezés
Ambrus Réka (Tatabánya
Balázs Loretta (Bicske)
Szekernyés Panna (Tatabánya)
5. évfolyam
I. helyezés
Schlauszki Fanni (Székesfehérvár)
Farkas Ibolya Szimonetta
(Székesfehérvár)
II. helyezés
Schrotti Anna (Budakeszi)
Krasznai Kinga (Ráckeve)
III. helyezés
Sáska Lili (Budakeszi)
Bontovics Blanka Hanna
(Székesfehérvár)
Schlauszki Fanni 5. osztály
Sáska Lili 5. osztály
Krasznai Kinga 5. osztály
Zab Zalán 4. osztály
Szekernyés Panna 4. osztály
Farkas Ibolya Szimonetta 5.
osztály
ELBESZÉLÉS:
I. helyezés
Hornich Kitti (Mór)
II. helyezés
Németh Dóra Kinga (Tatabánya)
III. helyezés
Kotmayer Anna (Budake-szi)

HITTAN
CSAPATVERSENY:
I. Enying (Szentpéteri Zsófia, Sofhauzer Natália, Töttösi Kitti)
II. Mór (Kurcsi Hanna,
Lenchés Katalin, Rácz Kinga)
II. helyezés
III. Budaörs (Antoni Anna,
Hámori Laura Réka (Szé- Hugauf Lotti, Isztl Emese)
kesfehérvár)
Mariánum Általános Iskola
Gáspár Léna (Ráckeve)

„Vasárnapi iskola”

Középiskolás hittan Székesfehérváron
Katekézis indult középiskolások számára a Szent Imre templomban

Ugrits Tamás atya vezetésével!

A katekézis minden vasárnap a 17 órakor kezdődő szentmise után kezdődik 18 órakor,
a templom alatti ifjúsági teremben, és 19 óráig tart.
A hittanórák a YOUCAT (A katolikus egyház ifjúsági katekizmusa) témáit követik és dolgozzák fel.
Szeretettel várunk minden középiskolás érdeklődőt!
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A Barátok Boltja ajánlatából:
J.R. Walker OCT: Az oltáriszentség imádása
Anselm Grün: Gondolatok születésnapra
Verbényi István-Sztankó Attila: Mysterium fidei
– A szentmise katekézise
Barsi Balázs: Új magasság és mélység
Gál Péter: A New Age keresztény szemmel
Gyökössy Endre: Szabadulás félelmeinkből és
szenvedélyeinkből

Ezen kívül rózsafüzérek, feszületek,
keresztelőingek, matricák, kifestők,
kalendáriumok, imafüzetek.

Szeretettel várunk minden Kedves Vásárlót!

NYITVA TARTÁSUNK
MEGVÁLTOZOTT!

Hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton ZÁRVA!

