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Szentek - ünnepek 
Augusztus 13. Évközi 19. vasárnap.  
 

Augusztus 14. Szent Maximilián Mária Kolbe áldozó-
 pap és vértanú. 
 Székesfehérvár híveinek fogadalmi ünnepe. 

 

Augusztus 15. Szűz Mária mennybevétele (Nagy-
 boldogasszony).  
 

Augusztus 16. Szent Ponciánusz pápa és Szent 
 Hippolitusz áldozópap vértanúk. 
 

Augusztus 18. Eudes Szent János áldozópap.  
 

Augusztus 19. Szent Bernát apát és egyháztanító.   
 

Augusztus 20. Szent István király, Magyarország 
 fővédőszentje.    
 

Augusztus 21. 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. Évközi 21. vasárnap. 
 

Augusztus 28. Szent Ágoston püspök és egyháztanító. 
 

Augusztus 29. Keresztelő Szent János vértanúsága.   
 

Szeptember 3. Évközi 22. vasárnap. 
 

Szeptember 5. Kalkuttai Szent 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.   
 14. Egyházmegyei Látónap 
 

Szeptember 10. Évközi 23. vasárnap.  
 

Szeptember 12. Szűz Mária szent neve.  
 

Szeptember 13. Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent 
 János püspök és egyháztanító.  
 

Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása.  
 

Szeptember 15. A fájdalmas Szűzanya. 
 

Szeptember 16. Szent Kornél pápa és Szent Ciprián 
 püspök, vértanúk.  
 

Szeptember 17. Évközi 24. vasárnap.  
 

Szeptember 19. Szent Januáriusz püspök és vértanú.  
 

Szeptember 20. Kim Taegon Szent András áldozópap, 
 Csong Haszang Szent Pál és koreai vértanútársaik. 

 2 Szent István Városa - 2017. augusztus 13. 

 

Szent István Városa 
 

AZ EGYHÁZMEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR KATOLIKUS 

EGYHÁZKÖZSÉGEINEK LAPJA  
 

Kiadja: a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal 
A Szerkesztőség címe:   

8001 Székesfehérvár, Pf. 178. 

Válaszúton, a Kallós Zoltán 
néprajzi gyűjteményét bemutató 
kibővített múzeum megnyitását 
ünnepelték június 2-án, amelyen 
a gyűjtő meghívására részt vett 
Spányi Antal megyés püspök is. 
Régi kapcsolatot ápol a Székes-
fehérvári Egyházmegye Kallós 
Zoltánnal, aki az erdélyi folklór, 
a hangszeres, énekes népszokás-
ok őrzője, gyűjtője. Az erdélyi 
népi kultúra kincsei minden 
magyar számára egyaránt fonto-
sak. A Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Háznak gyakran 
volt vendége Kallós Zoltán nép-
rajzkutató, akinek estjeire min-
dig megtelt a ház díszterme.  Az 
egyházmegye többféle módon 
támogatta a határokon átívelő 
kulturális gyökereink megismer-
tetését és erősítését szolgáló 
misszióját. 

A Kallós Zoltán néprajzi 
gyűjteményét bemutató kibőví-
tett múzeum megnyitásával 
ünnepelték a múzeumot is mű-
ködtető Kallós Zoltán Alapít-
vány fennállásának 25. évfordu-
lóját. A Kallós Zoltán Néprajzi 
Múzeum  és Népművészeti Köz- 

pont a magyar állam támoga-
tásával, a kúria kibővítése ré-
vén megkétszerezte kiállítófelü-
leteit. 

Az eseményen részt vett 
Hoppál Péter kultúráért felelős 
államtitkár ás Potápi Árpád 
János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár is. A megnyitó ün-
nepségen mutatták be Csinta 
Samu újságíró Út az Ararát felé 
című könyvét, amely a 25 évvel 
ezelőtt létrehozott Kallós-
alapítvány tevékenységét taglal-
ja, illetve egy CD-t, amely Kal-
lós Zoltán által gyűjtött válasz-
úti népzenét tartalmaz.  

A felszólalók sorra méltatták 
Kallós Zoltán páratlan értékű 
életművét, amely a magyar 
identitás megőrzését is szolgál-
ja. A néprajzkutató a rá jellemző 
szerénységgel csak annyit mon-
dott: gyűjteményét szeretettel 
hozta létre, és ugyancsak szere-
tettel buzdít mindenkit arra, 
hogy gyönyörködjenek a több 
ezer kiállított tárgyban. 

 
Berta Kata 

Fotó: Simon Erika 
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Keresztelő Szent János 
születésének ünnepén, június 
24-én a székesfehérvári egy-
házmegye hagyományainak 
megfelelően papszentelést tar-
tottak a Székesegyházban. 
Spányi Antal megyés püspök 
pappá szentelte Visnyei Lász-
lót, diakónussá Rohrbacher 
János papnövendéket. A föl-
szenteltek megbízást kaptak 
az áldozópapi és szerpapi 
tisztség betöltésére. A szente-
lésre nagy számban érkeztek 
az egyházmegyéből hívek, ro-
konok és barátok, hogy együtt 
ünnepeljenek és imádkozza-
nak a szentelendőkért.  

A szentmisébe illesztett 
szentelés szertartása a jelöltek 
bemutatásával és kiválasztá-
sával kezdődött. Hajdu Ferenc 
provikárius a hagyományok-
nak megfelelően kérte a me-
gyés püspöktől Visnyei Lász-
ló pappá és Rohrbacher János 
diakónussá szentelését. A 
püspök méltónak találta a ki-
választottakat az áldozópap-
ság és a szerpapság rendjére. 

Spányi Antal püspök sze-
mélyes hangú beszédében a 
papi hivatás nehézségeit és 
szépségeit taglalta. Idézte 
Szent II. János Pál pápa sza-
vait,   aki  a vértanúk évszáza- 

dának nevezte  a XX. száza-
dot és kifejtette, hogy ma is 
olyan keresztényekre van 
szükség, akik oda tudják adni 
életüket hitükért. Kitért arra 
is, hogy Jézus meghívása ál-
tal leszünk az Újszövetség 
papjává. „Isten megajándékoz 
az Úr testével és vérével, 
hogy ettől az ajándéktól az 
övéi legyünk és részesedjünk 
Jézus misztériumából. Ehhez 
imádságnak kell átjárnia az 
egész életünket, hogy talál-
kozzunk a mindig, mindenütt 
jelenlevő Krisztussal.” A fő-
pásztor hangsúlyozta, hogy az 
Egyház Krisztustól kapott ta-
nítását minden körülmények 
között őrizni kell. A pap a 
feltámadt Üdvözítőnek szent-
ségi jelenlétét és működését 
jeleníti meg a földön. Ő a lát-
ható eszköze Krisztusnak. 
Ebben a felelősségteljes szol-
gálatban, szoros kapcsolatban 
püspökével hirdeti az evangé-
liumot, vezeti Isten népét, 
gondja van az istentiszteletre, 
elsősorban Urunk áldozatá-
nak vasárnapi megünneplésé-
re. „Az Ige, az Oltár, a jóté-
konyság szolgálatában, tanú-
sítsátok Krisztus szeretetét 
mindenkinek.” - mondta a 
megyés püspök  és Keresztelő  

Szent János példáját állította 
a szentelendők elé, aki nem 
csak beszélt az Úr eljövetelé-
ről, hanem valóban előkészí-
tette az Ő útját.  

A főpásztor végül azt kérte 
a szentelendőktől, a Szentlé-
lek ajándékaival megerősítve 
segítsék püspökük szolgála-
tát. „Fontoljátok meg meghí-
vásotok milyen magasztos 
szolgálatot jelent. Általa nö-
vekszik Isten népe, általa épül 
fel szent templommá Krisztus 
titokzatos teste, az Egyház. 
Mindezt úgy kell végeznetek, 
hogy felismerjék bennetek, 
annak a Krisztusnak a taní-
tását, aki nem azért jött, hogy 
neki szolgáljanak, hanem 
hogy Ő szolgáljon mások-
nak.” 

A szertartás folytatásaként 
a szentelő püspök ünnepélyes 
kérdéseket tett fel a jelöltek-
nek, hogy a hívek előtt erősít-
sék meg szándékuk komoly-
ságát. Majd a püspök kéz-
rátétele és felszentelő imája   
által kérte a Szentlelket a 
szentelendők életére. Az 
imádság után a paptársak li-
turgikus öltözékbe öltöztették 
a felszentelteket, és az evan-
géliumos könyv ünnepélyes 
átadása után a papság béke-
csókot váltott a felszenteltek-
kel. A papság áldása, vala-
mint a stóla és a miseruha fel-
vétele után a krizmával való 
megkenés következett. A fel-
szenteltek megkapták szolgá-
latuk eszközeit: az ostyát a 
paténán, és a borral megtöl-
tött kelyhet.  

A szertartás folytatásában 
az újonnan szenteltek már a 
főpásztor mellett végeztek ol-
társzolgálatot a szentmise be-
mutatásában.  

Spányi Antal püspök a 
szentmise végén megköszönte 
a családtagoknak, a szeminári-
umi tanároknak, az egyházi 
közösségeknek, a Prohászka 
Imaszövetség imádkozó tagja-
inak az új papi hivatást, és azt, 
hogy nemcsak az egyházme-
gyében, hanem másutt műkö-
dő szerzetesrendekbe is jelent-
keztek fehérvári fiatalok. Pap-
testvéreit így bíztatta: „Abban 
a világban, amiben kivesző-
ben van a remény, nem kell 
félnünk, mert megkapunk 
mindent Istentől, amire szük-
ségünk van. Maradjunk meg 
mindnyájan hűségesek Krisz-
tus egyházában Istenhez. Di-
csőítsük Őt életünkkel és töre-
kedjünk, hogy megszenteljük 
a világot és Isten országát 
építsük!” 

Végül a megyés püspök 
személyre szólóan köszönte 
meg a szentelési évfordulóju-
kat ünneplő egyházmegyés 
papoknak áldozatos szolgála-
tukat, a hűségben megmaradt 
papi életüket. Átadta a Szent-
atya imádságos áldását a vas-
misés Ujfalussy Gusztáv Ottó 
ciszterci szerzetesnek, a gyé-
mántmisés Lauber Benedek-
nek és az aranymisés Tóth Bé-
lának. Simon Péter atyának tá-
volléte miatt a későbbiekben 
adja a megyés püspök az ál-
dást. 

Az ünnepi szentmise után 
az újmisés atyák először a 
papságot, majd minden jelen-
lévőt megáldottak.  

A papszentelés a jubiláló 
papok áldása után a megyés 
főpásztor záróáldásával ért  
véget. 

 
Berta Kata 

Fotó: dr. Berta Gábor 
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családtáborok között is ki-
emelkedik ez a jól szervezett 
családi nyaralás. A gyerekek-
nek is fontos minta, mert lát-
ják, családban lenni jó, csalá-
dokkal együtt lenni jó. A szü-
lőknek is nagy megerősítés, 
hogy a másik családnak is ha-
sonló léptékű problémái van-
nak, vagy éppen az ő családja 
tud segíteni a másiknak vala-
miben.  

Fontos a tapasztalatok 
megosztása, de az évközben 
elmaradt, együttes családi él-
ményeknek is pótlása ez, 
amelyek az iskolai évben, 
vagy a munkával töltött idő 
miatt óhatatlanul is elvesz-
nek. „Ezen alkalmon van le-
hetőség együtt nevetni, han-
cúrozni, szórakozni, enni 
vagy éppen vágyakozni dol-
gokra. A gyerekeknek van le-
hetőségük megmutatni, mire 
képesek, mit tudnak alkotni. 
Sok hiányzó tapasztalatot 
tudnak a gyerekek, a családok 
és a szülők is egymásról sze-
rezni. Hallatlan nagy dolog, 
hogy játszani látjuk a gyere-
keinket, mert a játékban nagy 
mértékben megismerhetjük a 
másikat. Természetesen na-
gyon sok hozadéka van egy 
ilyen együttlétnek, ami nem-
csak a programok nyomán te-
remtődik meg, hanem abból, 
hogy kiszakadunk abból a 
helyzetből, amiben vagyunk 
és egymásra figyelünk.” - 
emelte ki Pécsi Rita előadása 
végén.  

Az egyházmegyei család-
táborba ebben az évben is 
hívtak a szervezők lelkipász-
torokat, hogy segítsék a csa-
ládokat a keresztény lelkiség 
megélésében, a keresztény 
családi élet tudatosításában. 
Délelőttönként  a szülők hall- 

gathatták a tartalmas, a csalá-
di élet sajátos témáiról szóló 
előadásokat, mert eközben a 
gyermekek és a fiatalok a kor-
osztályuknak megfelelő cso-
portokban, sokszínű progra-
mokon vehettek részt.  

A családtábor egyik ki-
emelt eseményévé vált az a 
vidám, zenés, táncos előadás, 
amit az ifjabb korosztály ad 
elő. Az idei produkció a 
Dzsungel könyve bemutatója 
volt. Természetesen a tábor 
bővelkedett versenyekben, a 
szellemi vetélkedőkön túl, a 
sport is szerepet kapott. A 
szabadprogramokat a csalá-
dok a Balaton hűsítő vizében 
tölthették. 

Azoknak, akik első alka-
lommal vettek részt a tábor 
életében, nagy meglepetés 
volt a számos közösségi él-
mény, a több éve táborozók 
összetartása, a szervezés szín-
vonala. Harkai Gábor család-
referens pap záró előadásában 
felsorolta a pozitív visszajel-
zéseket és megköszönte a tá-
mogatóknak és a szervezők-
nek, hogy ismét megvalósul-
hatott az egyházmegyés tábor. 
A programok közül kiemelte 
a családok keresztútját, amely 
meghatározó lelki élmény ma-
radt minden résztvevőnek.  

Varga László, az egyház-
megyei családtábor egyik fő 
szervezője a záróalkalmon el-
mondta, ebben az évben is 
minden résztvevő megtapasz-
talhatta azt a lelkületet, amely 
ezt a nyári családos hetet jel-
lemzi. Azt a szeretetközössé-
get, vagyis egymás iránti sze-
retetet, amely Isten ajándéka 
minden ember számára. 

 
Berta Kata 

Képek: Somogyi Tamás 

A Székesfehérvári Egy-
házmegye pasztorális tervé-
ben fontos helyet foglal el az 
a nyári családtábor, amit az 
egyházmegyei családközössé-
gek évről évre megszervez-
nek, és együtt töltenek pihe-
néssel, testi-lelki feltöltődés-
sel. A nagy hagyományokkal 
rendelkező balatongyöröki tá-
borba idén is mintegy 300 
résztvevő, vagyis 50 család 
érkezett, hogy együtt töltsön 
egy hetet keresztény közös-
ségben, felüdítő és egyben 
hitmélyítő, tartalmas progra-
mokkal. 

A szülőknek szóló délelőt-
ti előadások sorát idén is a tá-
bor fő támogatója, Spányi An-
tal megyés püspök kezdte. 
„Ezek a családos nyári hetek 
alkalmat adnak arra, hogy az 
előadásokban, az imádságok-
ban, sok minden helyére ke-
rüljön a keresztény családok 
életében. Újra tisztán lássák 
azokat a feladatokat, amelyek-
kel meg kell küzdeniük, és vi-
lágosan lássák a célokat, ame-
lyekért tenniük kell. Hogy fi-
gyelmes szeretettel tudjanak 
fordulni egymás felé, keres-
sék a másikban a jót, hogy az 
egymásban fölfedezett jóért 
hálásak legyenek. Tudják ki-
mutatni érzelmeiket, tudjanak 
közösen megélni olyan dolgo-
kat, amelyek Isten felé terelik 
őket: akár az imádságban, a 
szentmisékben, a szentgyó-
násban, szentáldozásban. Ta-
láljanak a családtagok időt 
egymás számára, a szülők a 
gyermekek számára, hogy oda 
tudjanak figyelni rájuk min-
den dolgukban. A család egy 
nagyon lényeges hely, ahol az 
ember meg tudja valósítani 
önmagát,   ki  tud  bontakozni, 

az életet tudja megtalálni és 
szolgálni. Ehhez az kell, hogy 
minden családtag azt érezze, 
fontos a másik számára.” - 
mondta a főpásztor, majd    
kifejtette: vannak, akik azt 
szeretnék, hogy úgy tekint-
sünk a családra, mint egy ide-
jét múlt társadalmi szerkezet-
re, amire nincs tovább szük-
ség, és az egyház szava már 
egyáltalán nem szól a mai 
emberhez.  

„Amikor 14 évvel ezelőtt 
elkezdődött a szolgálatom, 
akkor fontos gondolat volt, 
hogy együtt lélegezzünk a vi-
lággal. Mindenütt ott legyen 
az egyház, ahol az ember van. 
Most azt látom, rendkívül 
fontossá vált, hogy együtt lé-
legezzünk az egyházzal, le-
gyen erős bennünk az egy-
házhoz tartozásunk tudata, az 
elkötelezettségünk. Mutassuk 
meg a világnak, hogy az egy-
házban találjuk meg a ma-
gunk küldetését és találjuk 
meg azt a lehetőséget, amely 
nemcsak az egyes családok 
örömét, hanem az egész em-
beriséget szolgálja. Építsük 
Isten boldog országát, hogy 
valósággá váljon a világ 
előtt.” - bíztatta a jelenlevő 
családokat a megyés püspök. 

Az évről évre megrende-
zésre kerülő családtáborok 
mindig keresnek valami 
olyan aktualitást, ami a csalá-
dok életét megszólítja, ami a 
családok életének öröme, 
gondja, vagy éppen feladata 
lehet. Uzsalyné Pécsi Rita há-
rom előadása az érzelmi intel-
ligenciáról, az apák szerepé-
ről és a serdülő életszakasz 
kezdeteiről szóltak. A szak-
ember elmondta, az ország-
ban sok helyen megvalósuló  
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készültek. Az ovális tárlóba 
elhelyezett ezüstözött szívek 
jelképezik azt a keresztény ha-
gyományt, miszerint szív az 
érzelmek, gondolatok és a böl-
csesség helye az emberben, 
éppen ezért a Szentlélek lak-
helye. A vértessomlói hálaszí-
veket készítő iparművészek az 
összegömbölyödő magzat, a 
zárt kagyló és az angyalszár-
nyak formájából nyertek inspi-
rációt. Szándékuk szerint a há-
laszívek, a magzatot és az új-
szülöttet óvó szülői szeretetre 
utalnak.  

A kegytemplomban elhe-
lyezett rézből készült, ezüstö-
zött fogadalmi tárgyakba, a 
szülők köszönetük jeléül, 
gyermekük nevét és születési 
évét belevésették. A családok 
meghatottan mondtak köszö-
netet nemcsak a főpásztornak, 
hanem az alkotóknak is a gyö-
nyörű hálaszívekért. „Köszön-
jük a családot, amelyben elfo-
gadtak a szüleink, mint áldást. 
A családot, amely felnevelt és 
azt, amit már felnőtt gyerme-
keink alapítottak. Segíts és 
erősíts kegyelmeddel, mert a 
mai világ nem kedvez a ke-
resztény életfelfogásra alapo-
zott családi életnek. Adj erőt a 
házaspároknak a hűségre, a ki-
zárólagos önátadásra, a családi 
élet örömeinek megélésére.” - 
hangzott el végül a főpásztori 
áldásban.  

A kegytemplomban záródó 
ünnepen Spányi Antal püspök 
átadta a 12 családnak a hála-
szívek emléklapját, majd 
egyenként megáldotta a hosz-
szú sorokban várakozó fiatal 
házasokat. 

 
Berta Kata 

Fotó: dr. Berta Gábor 

emberekkel, hogy az Egyház 
jelen legyen a világban. Ez a 
búcsújáró hely is mutatja, 
hogy ez a program kiteljese-
dett, itt meg tudtuk szólítani 
azokat, akik életük egyik leg-
fontosabb állomásához érkez-
tek, gyermekeket várnak. A 
családok erősítésére egyre na-
gyobb számban tudunk fenn-
tartani egyházi iskolákat is, 
amelyeken keresztül hirdet-
hetjük, a család az emberi élet 
alapja.” A főpásztor arról is 
beszélt, hogy az egyházmegye 
többi búcsújáró helyein is, az 
elsőáldozó gyermekek, a bér-
málkozó fiatalok, a jegyben 
járók, a szülők és a nagyszü-
lők megáldásán keresztül Is-
ten védelmező, és szerető ke-
gyelme működik, a Szentlélek 
ereje megnyilvánul a Szűz-
anya közbenjárására. Így erő-
södik az egyház egész népe. 
Fontos, hogy a keresztény 
család értéke visszatérjen a 
társadalomba, szemben a mai 
ideológiai hatásokkal, amely-
ben sem az egy férfi egy nő 
kapcsolata, sem a gyermek 
születése nem természetes 
alap, és nem jelent áldást.  

„Eljött az ideje, hogy tanú-
ságtevően kilépjünk a világba 
és hitünkben megerősödve Is-
ten kegyelme által megértsük 
küldetésünket. Ezért új prog-
ramot hirdetek meg: Együtt 
akarjuk képviselni az Egyhá-
zat a világban - címmel.” - 
hangsúlyozta a főpásztor. 
„Mutassuk meg, hogy az Egy-
ház tanítása szerint a fiatalok 
vágynak a gyermekre, életük 
örömének, Isten áldásának te-
kintik... A Szeplőtelenül Fo-
gantatott Királyné segítsen 
bennünket, erősítse meg csa-
ládjainkat! Örüljünk együtt 
mindazokkal, akik ma azt ün-
neplik, hogy Isten az életük 
Ura, Ő a teremtő és szerető Is-
ten, minden ügyünkben Hozzá 
fordulhatunk.” 

A szentmise végén a fő-
pásztor közösen megáldott 
minden családot, majd az asz-
szisztenciával átvonult a 
templomba, ahol hálaszívek 
méltó keretben kerültek elhe-
lyezésre a templom falán.      
A fogadalmi tárgyakat Ádám 
Krisztián és Zalavári Fruzsina 
iparművészek   tervei   alapján  

imádkoztak Vértessomló és a 
környező települések lakói. 
Az idei, 283. zarándoklat ezt 
a szép hagyományt folytatja.  

A szentmise elején a püs-
pök megáldotta a 12 ezüst há-
laszívet, melyet azoknak a 
családoknak készíttetett az 
egyházmegye, akik a gyerme-
két hordozó Mária közbenjá-
rására, gyermekáldásban ré-
szesültek az elmúlt években. 
„Mindenható Istenünk, a csa-
ládi közösségeknek a te ren-
delésed szerint a házasság ad-
ja meg szilárd alapját. Te azt 
akartad, hogy a hitvesi élet-
közösség a szeretet és a hűség 
mindennapi vállalásával, a 
gyermekáldás elfogadásával a 
keresztény élet példaképe le-
gyen. Bizalommal kérünk   
Istenünk, áldd meg ezeket a 
hálaszíveket, melybe a szülő-
vé vált házaspárok köszö-
netük jeléül a gyermeket hor-
dozó Szűz Mária közbenjá-
rására megszületett gyerme-
kek neveit vésették. Adj a há-
zaspároknak továbbra is hitet, 
türelmet és reményt, hogy áll-
hatatos imádsággal minden-
kor bizalommal forduljanak  
a Szűz Anyához, és családja-
ik életén mindig legyen a Jó 
Isten áldása.” 

Beszédében Spányi Antal 
püspök megköszönte a vér-
tessomlóiaknak és mindazok-
nak az áldozatos munkáját, 
akik méltó hellyé tették az 
egyházmegye kiemelt zarán-
dokhelyét, és megértették 
mekkora áldás ez a hely 
azoknak, akik a Szűzanya 
kegyképe előtt imádkoznak. 
„14 évvel  ezelőtt  meghirdet-
tünk egy programot, a Léle-
gezzünk együtt világgal - 
címmel, és kerestük a kapcso-
latot  az élet több területén  az  

Elhelyezték a gyermekál-
dásban részesült családok   
hálaszíveit, a gyermekét táp-
láló Szűzanya kegyképét őr-
ző vértessomlói templomban 
július 2-án. Spányi Antal me-
gyés püspök 2011 óta hívja 
Sarlós Boldogasszony hagyo-
mányos búcsúnapjára a vá-
randós édesanyákat, a gyer-
mekáldásra váró házaspáro-
kat, valamint a kegyhely tisz-
telőit. A főpásztor az esemé-
nyen egy új programot hirde-
tett meg: „Együtt képviselni  
az Egyházat a világban” cím-
mel. 

A híres vértesi búcsújáró-
helyen az 1990-es években 
éledt újjá a környékbeliek ré-
gi szokása, hogy a főpásztor 
vezetésével népviseletbe öl-
tözve, zászlókkal vonulnak a 
falu központjából körmenet-
ben a kegytemplomhoz. A 
gyönyörű természeti környe-
zetben épült kegyhelyhez ve-
zető utat idén is végig virá-
gokkal díszítették ki. A za-
rándokok között ott voltak a 
környékbeli települések pol-
gármesterei is, és mintegy ez-
ren érkeztek - többek között - 
Várgesztesről, Oroszlányból, 
Környéről, Kecskédről, Alsó-
galláról és Kisbérről. 

Idén is több mint 2 ezer 
virággal díszített kültéri oltár-
nál mutatott be ünnepi, 
koncelebrált szentmisét a me-
gyés püspök. Bedy Sándor 
plébános köszöntötte a fő-
pásztort majd elmondta, a 
Vértessomlóra telepített hívek 
1734. szeptember 7-én ünne-
pélyes körmenetben hozták a 
Szűzanyának, a szomorúak 
vigasztalójának a kegyképét  
a   kapucinusok   magyaróvári 
templomából. Az elmúlt év-
századokban a kép előtt sokat   
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A Múzeumok Éjszakáján, 
június 24-én, a Városház té-
ren tartott ünnepség keretében 
nyílt meg a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Múzeum 
„Föld és ég között” című új 
kiállítása. A tárlatot Dávid 
Katalin, Széchenyi-díjas mű-
vészettörténész nyitotta meg. 
Köszöntőt mondott Spányi 
Antal megyés püspök és 
Smohay András múzeumigaz-
gató. Közreműködött a Strin-
gers vonósnégyes. 

„Szívből kívánom, hogy 
ez a kiállítás segítse az embe-
reket, hogy megtapasztalhas-
sák Istent. Segítse, hogy szí-
vünket jobbá tegyük, segítsen 
bennünket úgy keresni az iga-
zságot, a szépséget, a szentsé-
get és a jóságot, hogy magunk 
is igazzá, széppé, szentté és 
jóvá lehessünk.” - mondta el 
köszöntőjében Spányi Antal 
megyés püspök. 

Dávid Katalin, Széchenyi-
díjas művészettörténész, a 
Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja méltatva a meg-
nyíló tárlatot így fogalmazott:  

„Ez a kiállítás az imádságról, 
mint a Teremtő és a teremt-
mény közötti kommunikáció-
ról szól. Már maga a létezés 
is Isten permanens dicsérete, 
de a többi teremtménnyel el-
lentétben, az ember az egye-
düli, aki ezt önszántából és 
tudatosan végzi. A kiállítás 
minden egyes bemutatott tár-
gya arra utal, hogy föld és ég 
átöleli egymást. A teremtmé-
nyek igénylik az égiek jelen-
létét, de ez utóbbi misztéri-
um, s e misztériumhoz nehéz 
hozzáférni, mert meg kell 
szenvedni érte.”  

Smohay András, az Egy-
házmegyei Múzeum igazga-
tója a megnyitó alkalmából 
köszönetet mondott a múze-
um fenntartójának, Spányi 
Antal megyés püspöknek, to-
vábbá Ugrits Tamás püspöki 
irodaigazgatónak és az Egy-
házmegyei Hivatal minden 
munkatársának, hogy 2007 
óta megszakítás nélkül bizto-
sították a szükséges hátteret a 
múzeum hat nagyszabású ki-
állításához. A hat kiállítás kö- 

zül három megnyitója a Vá-
rosház téren lehetett, ehhez 
minden segítséget megadott 
Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, amit 
az igazgató dr. Cser-Palko-
vics András polgármesternek 
köszönt meg. A mai rohanó 
világban kuriózum, hogy egy 
évtizede ugyanaz az alkotó 
csapat dolgozik a Székesfe-
hérvári Egyházmegyei Múze-
um kiállításain. Az alkotók 
közül Fákó Árpád grafikus-
művész, Zalavári Tibor ipar-
művész és ifj. Straub Dezső 
multimédiás szakember mun-
káját külön megköszönte 
Smohay András. 

A kiállítás kiinduló gondo-
lata, hogy az ember alapvető-
en Istenre irányult. Bárki, aki 
erre a Földre születik, keresi 
a kapcsolatot a Teremtőjével, 
az Istennel, akár tudattalanul 
is. „A kiállítás alapkoncepci-
ója, hogy minden ember 
nyitott a transzcendens felé s 
lelkünk legmélyén keressük a 
kapcsolatot a Mindenhatóval. 
Ennek a mindenkiben meglé- 

vő irányultságnak leghangsú-
lyosabb megnyilvánulása va-
lamennyi világvallás esetében 
az imádság.” A múzeumigaz-
gató a tárlat tematikájáról 
elmondta, hogy három cso-
mópont köré szerveződik. 
Bemutatja az Istent kereső 
embert, az embert kereső 
Istent és a találkozást Isten-
nel. Az imádságok szemlélte-
tésében az első helyen a ki-
nyilatkoztatás fényében meg-
ismert Atya áll, akit a Mi-
atyánk által szólítunk meg. 
Majd a Szűz Mária-imák, az 
Üdvözlégy és a szentekhez 
szóló imádságok következ-
nek, akikhez ma is fohászko-
dunk közbenjárásért, mint a 
megdicsőült egyház tagjai-
hoz. Egy különleges terem 
szól a találkozásról Istennel, 
amit egy ihletett installáció 
segítségével fogalmaztak meg 
a tárlat alkotói. A tárlaton 
megemlékeznek a 300 éve 
született Mária Teréziáról is, 
a Székesfehérvári Egyházme-  
 

(Folytatás a 7. oldalon!) 

Föld és ég között című kiállítás megnyitója 
 

- Az Istent kereső emberről szól az Egyházmegyei Múzeum új kiállítása - 
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(Folytatás a 6. oldalról!) 
 
gye alapítójáról. A királynő 
tagja volt az egyházmegye el-
ső imatársulatának, az Oltári-
szentséget szüntelenül imádó 
ájtatos társaságnak. Az aláírá-
sával hitelesített tagkönyv is 
bemutatásra kerül. A közös-
ségi imáról szóló teremben 
különös hangsúlyt kap a Pro-
hászka Imaszövetség, amely 
rendkívül fontos az egyház-
megye életében. 

A termekben a dicsőítő, 
kérő és hálaadó ima megjele-
nítése mellett, az egyházme-
gye kegyhelyeinek hálatáblá-
iból  videóinstalláció  látható.  

hozza az örömhírt a látoga-
tókhoz. 

A Múzeumok Éjszakáján 
mintegy ezren vettek részt a 
tárlatvezetéseken, a múzeum 
udvarán tartott bor- és sörkós-
tolón. A Lics Pincészet termé-
kei mellett a nemzetközi díjat 
nyert Székesfehérvári Püspök 
Kézműves Söreit is ízlelget-
hették a vendégek, miközben 
a MusiColore Énekegyüttes és 
a tüzes délszláv népzenét ját-
szó Poklade Zenekar koncert-
jét hallgatták. 

 
Berta Kata 

Fotó: Kiss László  
és Gersztheimer Zsolt 

Ezután következik a bűnbánat 
témája, amelyet egy gyónta-
tószék idéz meg, valamint 
egy művészi keresztút. Egy 
barokk oltár mellett kelyhek, 
monstranciák, misekönyvek 
és zsolozsmák láthatók, ame-
lyek a szentmise, a szentség-
imádás és az egyház hivatalos 
imájának gyakorlatára utal-
nak. Végül a kiállítás csúcs-
pontja a székesfehérvári egy-
házmegye legfontosabb szent 
helye, a Szent István király-
székesegyház kerül bemuta-
tásra. A székesegyház törté-
netét ismertető fényfestés 
mellett liturgikus események 
filmfelvételei   idézik    fel   a  

templomban végzett imádsá-
got. A terem közepén a múze-
um legfontosabb tárgya, a 
Szent István fejereklye látha-
tó, körülötte a székesegyház 
kincstárának legértékesebb 
műtárgyai. A kiállításon több 
régészeti lelet mellett az észa-
ki toronykeresztben tavaly 
megtalált időkapszula üveg-
hengerét is kiállították.  

A székesfehérvári tárlat az 
imát, mint minden ember éle-
tében fontos szerepet játszó 
cselekedetet és mindig aktuá-
lis témát mutatja be. A mú-
zeum ezzel a kiállítással        
is vállalta, hogy a lelkipászto-
ri  munkát szolgálva közelebb  

Egyedülálló kezdeménye-
zésként webboltot nyit a Ma-
gyar Katolikus Rádió. A vir-
tuális áruházban hangjátéko-
kat, meséket, irodalmi adap-
tációkat, felolvasásokat vásá-
rolhat a közönség. Közel fél 
éves előkészítést követően 
hétfőtől érhető el a Magyar 
Katolikus Rádió honlapján 
(www.katolikusradio.hu) az  
a webbolt, ahol a rádió a 
2004-es indulása óta eltelt 
időben gyártott hanganyagait 
teszi mindenki számára hoz-
záférhetővé.  A virtuális polc- 

zakban már megszokott bank- 
kártyás fizetéssel lehet megvá-
sárolni, ezt követően válnak 
letölthetővé a művek. 

További információk Var-
gha Viktóriától: 06306392946 
vargha.viktoria@katradio.hu 

ra hangjátékok, kortárs és 
klasszikus, magyar és külföl-
di irodalmi művek feldolgo-
zásai, felolvasásai, valamint 
mesék kerülnek. 

A rádió több mint 3000 
ilyen művet tart nyilván az 
archívumában, most 23 kerül 
nyilvánosságra. Ezek között 
szerepel például Gárdonyi 
Géza „Egri csillagok” című 
művéből készült rádiójá-    
ték 39 részben feldolgozva, 
Mikszáth Kálmán  „Beszterce 
ostroma című művéből ké-
szült hangjáték, de helyet ka-  

pott Móra Ferenc több mesé- 
je is.  

A kínálatot folyamatosan 
bővítik, az év végére a tervek 
szerint mintegy félszáz ilyen 
produkció lesz elérhető. A 
hanganyagokat   a  webáruhá- 

Webboltot nyit a Magyar Katolikus Rádió 
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gondolata, hogy mivel tudjuk 
a másik embert közel vezetni 
Jézushoz és az egyházhoz. 
Melyek azok a lépések, ami-
ben segíteni tudjuk a másikat, 
fölkínálni Krisztus szeretetét. 
„Nincs olyan földi segítség, 
amely elég volna nekünk. Jó 
a gyógyító Jézust magunk kö-
zött látni, Ő valóban a bete-
gek gyógyítója, a bűnösök 
megváltója. Nem azt mondja, 
Te hogyan süllyedtél ilyen 
mélyre, vagy viseld a követ-
kezményét annak, amilyen 
úton elindultál. Jézus felemel, 
gyógyít. És ezt az ember a 
szívében érzi.” - hangsúlyozta 
Tamás atya majd hozzátette: 
„Krisztust követve mi is gyó-
gyító és békét teremtő embe-
rekké válhatunk, de nem a 
magunk gyengeségével, töre-
dékességével, hanem Isten 
örömhírének erejében. Tárjuk 
elé bűneinket, hogy minket is 
megtisztítson Jézus. Ahogy 
Péter lábát megmosta, úgy a 
mi szívünket-lelkünket is 
mossa át. Mert csak a bűnbá-
natot tartó, a megbocsátást el-
nyerő ember tud másoknak 
megbocsátani. Jézus munka-
társainak hívott meg, hogy le-
gyünk mi is gyógyító, életet 
ajándékozó emberek a világ-
ban.” - hangzott el a beszéd-
ben.  

Ugrits Tamás atya végül 
arra szólította fel a jelenlevő-
ket, bízzanak mindig jobban 
Istenben és tegyenek meg 
mindent, ami rajtuk múlik. 
„A lelki építkezés bonyolult 
dolog, de Isten kegyelme ha-
tékony. Amikor nem látjuk 
munkánk eredményét, az Ő 
kegyelme sokszor akkor mű-
ködik a legjobban.”  

 
Berta Kata 

Képek: Somogyi Tamás 

A Székesfehérvári Egy-
házmegye hitoktatóinak és 
lelkipásztori munkatársainak 
nyári lelkigyakorlatát Ugrits 
Tamás püspöki irodaigazgató 
tartotta az iszkaszentgyörgyi 
lelkigyakorlatos házban júni-
us 29. és július 1. között. A 
három napos találkozó témája 
az Istenkép és az emberkép 
megújítása volt Jézus Krisz-
tusban. A katekéták és a vilá-
gi munkatársak az egyházme-
gye minden részéből érkez-
tek, hogy megerősítést kapja-
nak küldetésükben. „Nagyon 
fontos megtapasztalnunk, 
meglátnunk, hogy Isten szere-
tete járja át életünket. Ez kül-
detésünk alapja, egyházhoz 
való tartozásunk lényege, 
szolgálatunknak is ez az alap-
ja és az ereje.” - kezdte lelki-
gyakorlatos beszédét Tamás 
atya a nyitó szentmisében. Az 
előadások, tanítások arról 
szóltak, hogy Isten szereteté-
nek hirdetőivé elsősorban ott 
kell válnunk, ahol az ember 
van. Ez nemcsak helyet, ha-
nem helyzetet is jelent. „Az 
egyház missziós küldetésének 
lényege, hogy az embereket 
ott kell megkeresni, ahol van-
nak. Őt kell megértenem, aki-
vel találkozom, aki távol van 
sok mindentől: Istentől, er-
kölcsi értékektől, egyháztól. 
Őt kell meghallgatnom, az Ő 
helyzetét kell megértenem. 
Amikor az emberek a szere-
tettel, az igazsággal találkoz-
nak, akkor, ha nem is mindig 
látványos módon, de nem 
hagyja őket közönyösen.”  

Az irodaigazgató arról is 
beszélt, hogy Krisztus olyan 
személy, akit ha megismer az 
ember, akkor döntenie kell 
vagy mellette, vagy ellene. 
Hitelességünk lényege, hogy 
az embereket meg tudjuk ér-
teni, hallgatni és a jó út felé 
vezetni. Az elfogadás nem azt 
jelenti, hogy egyetértek min-
denben a másikkal, és úgy ha-
gyom a másikat, ahogy van, 
hanem megpróbálom meg-
szólítani és olyan utat muta-
tok neki, amely Krisztushoz 
vezeti Őt.  

Tamás atya azt is kifej-
tette,  meghívásunk  központi  
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dulóján még elevenen él előt-
tünk egyénisége, lelkipásztori 
szolgálata. Most az a dolgunk, 
hogy felszítsuk magunkban 
azt a reményt, ami benne is 
élt, hogy a zarándok haza-
tért.”  

Spányi Antal püspök arról 
is beszélt, hogy senki sem 
szakíthat el bennünket Krisz-
tustól, nem téríthet el örök cé-
lunktól. Csak magunk va-
gyunk felelősek saját üdvös-
ségünkért. Ne hallgassunk 
semmilyen körülmények kö-
zött a Gonoszra, hanem te-
kintsük Krisztusra, aki a ke-
resztfára vitte fel minden bű-
nünket. Meghalt értünk, hogy 
megtisztítson bennünket, és 
így a szív és a lélek tisztasága 
által, Isten országának tagjai 
lehessünk. 

A szentmise után a főpász-
tor és a papság vezetésével az 
altemplomba vonultak a hí-
vek, hogy Takács Nándor 
püspök nyughelyénél imád-
kozzanak lelki üdvösségéért, 
aki jelmondata szerint Krisz-
tus szeretetével, Mária hűsé-
gével élte életét. 

 
Berta Kata 

Képek: Somogyi Tamás 

Koncelebrált hálaadó 
szentmisét mutatott be 
Spányi Antal megyés püspök 
az egyházmegye megjelent 
papságával, Dr. Takács Nán-
dor Jusztin püspök, kármelita 
szerzetes halálának évfordu-
lóján, július 11-én a Székes-
egyházban. A főpásztor püs-
pökelődjéről, mint az Isten 
zarándokáról beszélt, aki fel-
keresve a világ nagy kegyhe-
lyeit, zarándokhelyeit minde-
nütt hittel, keresztény re-
ménnyel imádkozott, nem 
csak személyes kéréseiért, 
hanem egyházmegyéjéért, az 
egész egyházért. 

A megyés püspök a szé-
kesfehérvári egyházmegye 
19. püspökét méltatva, el-
mondta: mindannyian, akik 
ismerték, paptestvérei, kis-
papok, munkatársai, a hívek, 
és a papi otthon lakói egy év-
vel ezelőtt megrendülve érte-
sültek arról, hogy Takács 
Nándor elhunyt. „Mindany-
nyian zarándokok vagyunk itt 
a földön, életünk értelme, 
hogy napról napra, egyre kö-
zelebb jussunk célunkhoz, 
hogy hazatérjünk, amikor az 
Úr Jézus eljön értünk. Takács 
Nándor halálának  első évfor- 

Dr. Takács Nándor  
halálának évfordulója 
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Különleges ünnepi szentmi-
sében bérmálta meg Spányi 
Antal megyés püspök a soly-
mári fiatalokat június 25-én. 
Az eseményre Exc. Bashar 
Matti Warda erbili káld érsek 
úr és Ft. Salar Soulayman 
Bodagh újjáépítésért felelős 
általános helynök, káld katoli-
kus atya, személyes ajándék-
ként küldték Spányi Antal szé-
kesfehérvári megyés püspök-
nek a Mar Quryaqus elpusztí-
tott templomának megmaradt 
keresztjét.  

A keresztet Kótai Róbert 
százados, katolikus tábori lel-
kész hozta el főpásztorának, 
aki 2015 óta, mint katonalel-
kész több ízben járt az Iraki 
Kurdisztánban, segítve Dr. 
Vezekényi Csaba urat, Ma-
gyarország Erbili Főkonzulját 
a keresztény kisebbségekkel 
történt kapcsolatok és együtt-
működések kialakításában, 
vallásdiplomáciai szolgálatá-
ban. A keresztet a főkonzul és 
a lelkész adta át a solymári 
templomban. 

A relikvia a káld templom 
keresztje volt. A korpuszt erő-
szakkal eltávolították róla. Az 
ISIS katonái a szent helyet 
meggyalázták, oltárait szétver-
ték, a keresztény szimbólu-
mokra célba lőttek. Nemcsak 
arab, hanem német nyelven is 
keresztényeket gyalázó felira-
tokat festettek a templom és az 
azt körülvevő kolostor falaira.  
Spányi Antal püspök levélben 
köszöni meg az erbili káld ér-
sek ajándékát, amelyben biz-
tosítja a főpapot a lelki közös-
ségről,  az  üldözöttekért mon- 

Idén is Székesfehérváron 
tartották az egyházmegye 
papjainak éves lelkigyakorla-
tát, amelyen a napi imák, el-
mélkedések, beszélgetések 
vezérfonalát Lukácsi Zoltán, 
a Győri Hittudományi Főis-
kola rektorának gondolatai 
adták. A négy nap (július 31. 
- augusztus 3.) során a „mi-
lyennek kell, és milyennek 
nem szabad lennie egy pap-
nak?” - kérdését járták körül, 
de emellett téma volt a Szent 
László év, valamint a Szent-
írás szerepének újbóli felfe-
dezése. „A papok életében 
sem mindig, de vannak hívők, 
akiknek egyáltalán nincs je-
len a Biblia olvasásának min-
dennapi gyakorlata. A hitok-
tatásban is kevésbé hangsú-
lyozzák a Szentírást, inkább 
katekizmus és kevésbé bibli-
kus központú tanítás van  ma 
a gyakorlatban.” - hangzott el 
az előadásban, amely felhívta 
a figyelmet arra is, hogy mi-
lyen sokszor keressük Isten 
szavait, közléseit életünkben, 
amelyre választ találhatnánk 
a Szentírásban. Az előadó 
egy elmélkedést Máriának is 
szentelt, akitől, mint elmond-
ta, a legtöbbet tanulhatják a 
papok, a hívő keresztények 
Krisztus követésében.  

A papi lelkigyakorlat záró 
szentmiséjén az előadó össze-
foglalva a hét témáit elmond-
ta: kényes egyensúlyt kell tar-
tani minden papnak abban, 
hogy az egyház régi kincsei-
ből mi az, amit semmiképp 
sem szabad átalakítani, és mi 
az, amit bevehet a kincsei kö-
zé, hogy a mai modern világ-
ban hirdetni tudja az evangé-
liumot. „Az örömhírt nem 
megőrzésre, hanem továbba-
dásra kaptuk. De vigyáznunk 
kell, hogy a siker érdekében 
nehogy elvilágiasodottan, kö- 

vetelmények támasztása nél-
kül hirdessük Isten Igéjét. 
Tudnunk kell, mikor mit kell 
elővenni a kincsekből, hogy 
Krisztus ügyét előmozdítsuk. 
Attól, hogy valami régi, nem 
feltétlenül értéktelen, és nem 
biztos, hogy attól értékes, 
mert új.” - hangzott el a 
szentbeszédben. 

Lukácsi Zoltán beszéde 
végén kérte a megkülönböz-
tetés adományát, hogy min-
denki tudja, mi a rossz és mi 
a jó. A rendelkezésére álló 
időben ajándékként élje meg 
a világot és az időt. Isten tör-
vényei és szándékai szerint 
hajtsa uralma alá a földet. 
„Ne vesztegessük el a drága 
perceket, mert az idő előké-
szít az időtlenségre. Az időt a 
lehető legjobban meg kell 
szentelni, a Szent Isten jelen-
létével, hogy önmagunkat és 
a ránk bízottakat az idő teljes-
sége felé irányítsuk.”- fejezte 
be lelkigyakorlatos beszédeit 
a  rektor. 

Lukácsi Zoltán a székesfe-
hérvári egyházmegye papjai 
számára egész évben rekol-
lekciókat is tart, amelyen 
minden alkalommal a szent-
ségimádásokon az Eucharisz-
tiáról is elmélkedik. A 2020-
ban Budapesten megrende-
zésre kerülő Eucharisztikus 
Kongresszusra készülve az 
előadó fontosnak tartja, hogy 
az adorációban ne csak egy 
rutinszerű találkozás legyen a 
szentségi Jézussal, hanem 
mindenki gondolja át ki előtt 
fohászkodik, imádkozik Is-
tenhez. A rektor ezért ebben 
az évben a kenyér szimboli-
kájától kezdve egészen annak 
természetfeletti vonatkozásá-
ig áttekinti az Eucharisztia lé-
nyegét. 

Berta Kata 
Fotó: Somogyi Tamás 

Papi lelkigyakorlat 

dott ima folytatásáról, és ar-
ról, hogy keresi a személyes 
kapcsolatfelvétel lehetőségét 
is. 

A főpásztor régóta kapcso-
latban áll a CSI (Christian 
Solidarity International) ke-
resztény nemzetközi emberjo-
gi szervezettel és kíséri figye-
lemmel a szervezet munkáján 
keresztül a hitük miatt üldö-
zöttek sorsát a világban. A fő-
pásztor az erőszak felerősödé-
se, a leégett templomok, a 
meggyalázott keresztek, az 
elhagyott falvak láttán 10 éve 
arra kérte az egyházmegye 
papjait és a híveket, hogy az 
üldözött és vértanúságot szen-
vedett keresztényekért írt 
imáját imádkozzák. 

A XXI. századi kereszté-
nyekért mondott imát több 
nyelvre lefordították és sokan 
mondják el az üldözöttekért. 
Megdöbbentő tény, hogy az 
elmúlt években a vallási ho-
vatartozása miatt meggyilkolt 
emberek 70%-a keresztény 
volt. A keresztényellenes 
megnyilvánulások főként Af-
rikában, Ázsiában, Indiában 
és az arab országokban jel-
lemzőek, ahol a keresztények 
kisebbségben élnek. A mo-
dernkori keresztényüldözés 
azonban minden földrészen 
létezik. Az iraki keresztények 
létszáma egyes becslések sze-
rint az ezredfordulón megkö-
zelítette a másfél milliót, 
amely napjainkra ötödére 
csökkent a véres események 
áldozatai miatt. 

Berta Kata 
Képek: Somogyi Tamás 



 10 Szent István Városa - 2017. augusztus 13. 

kiemelve, hogy a KEF opera-
tív csoportjának egyik leg-
megbízhatóbb és leglelkesebb 
tagja a RÉV Ambulancia. A 
város és a RÉV számos közös 
programot valósít meg példá-
ul a Bregyó-közi Napraforgó 
Városi Napközis Táborban, 
sportnapokon, fesztiválokon, 
iskolák egészségnapjain és a 
Székesfehérvári Diáktanács 
programjain. Östör Annamá-
ria reményét fejezte ki, hogy 
a jó együttműködés és a kö-
zös munka továbbra is meg-
marad. 

 „A mai nap a hálaadásé! 
A RÉV 20 éves születésnapja 
elsősorban a hatékony segély-
kérő telefonhívásokról, a bá-
tor válaszadásról, az „ITT ÉS 
MOST!” segítés szándékáról 
szól. Ez a legnagyobb aján-
dék, amit adhatunk egymás-
nak.” – emelte ki Farnas Ist-
ván intézményvezető. Köszö-
netét fejezte ki mindazoknak, 
akik hittel és meggyőződéssel 
részt vettek és vesznek a 
RÉV munkájában. 

 
Forrás:  

okkfehervar.hu 
Havasi Tímea 

Fotó: Simon Erika 

dolgozók születésnapja, azo-
ké, akik igyekeznek a nyájat 
terelni a sors által nekik ren-
delt területen. Köszönetét fe-
jezte ki mindazoknak, akik 
életüket, hivatásukat, idejüket 
és munkájukat adják máso-
kért. „Ez a munka a lélekről is 
szól. Arról, hogy mennyire tu-
dunk emberségesek és embe-
riek lenni azokkal, akik a se-
gítségünkre szorulnak.” 

Fülöp Attila bejelentette, 
hogy támogatásban részesül-
nek a Karitatív Tanács tagjai, 
közülük is a Katolikus Kari-
tász 650 milliós forráshoz jut 
logisztikai feladatok ellátásá-
ra, fejlesztésekre, közösségi 
terek kialakítására és eszköz-
beszerzésre. 

Székesfehérvár Önkor-
mányzatának köszönetét és 
jókívánságait  Östör Annamá-
ria egészségügyi és sportta-
nácsnok tolmácsolta az ese-
ményen. Prezentációt tartott a 
RÉV Ambulancia 1997-es in-
dulásáról, és működésének el-
ső éveiről, amely a város 
fenntartásában valósult meg. 

Beszélt a Székesfehérvári 
Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rum 2001-es megalakulásáról 
és 2012-es újjászervezéséről, 

 munka, ami minden ember fe-
ladata és kötelessége lenne 
embertársaival szemben!” – 
ezzel a gondolattal kezdte kö-
szöntőjét Spányi Antal megyés 
püspök. Beszélt az ember bűn-
beeséséről, nyomorúságáról, 
az egyház küldetéséről és fel-
karoló jó szándékáról, Szent 
Erzsébetről és Kalkuttai Szent 
Terézről, illetve az egyház és a 
Karitász újjászervezéséről a 
rendszerváltoztatást követően. 

Arról is szólt, hogy az em-
ber kiszolgáltatja magát a vi-
lágban mindenhol megtalálha-
tó szenvedélybetegségeknek és 
elveszíti önmagát, méltóságát. 
Krisztus parancsa szerint az 
egyház meglátja az emberben 
az embert, és odahajol hozzá. 
Hangsúlyozta: „Az ITT és 
MOST segítségét kell megadni 
mindazzal, amit az emberi tu-
domány és értelem fegyver-
ként ad a kezünkbe! A RÉV 
minden eszközzel segíteni 
akar!” 

Ugyancsak köszöntötte a 
megjelenteket Fülöp Attila 
egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért fe-
lelős helyettes államtitkár. Azt 
mondta: az intézmény 20 éves 
fennállása  a  vezetők  és a dol-  

 Húsz éve végzi szolgála-
tát a szenvedélybetegek és 
hozzátartozóik körében a 
RÉV-Szenvedélybeteg-segítő 
Ambulancia. Az alkalom 
tiszteletére a fenntartó Alba 
Caritas Hungarica Alapítvány 
közösségi napot és ünnepsé-
get rendezett a társintézmé-
nyek képviselői, a szakembe-
rek és a RÉV-et támogatók 
számára a Szent István Hit-
oktatási és Művelődési Ház-
ban június 22-én. 

„Remény a szabadulás-
hoz”, „Értelem az élethez”, 
„Választás a lehetőségek kö-
zül” – ebben a szellemiség-
ben végzi áldozatos munká-
ját, a szenvedélybetegek és 
családjaik támogatását a RÉV 
Ambulancia immár két évti-
zede Székesfehérváron. A ju-
bileum alkalmából rendezett 
közösségi napon az intéz-
mény munkáját támogatók és 
a szolgálatban hatékonyan 
részt vállaló szakemberek át-
tekintést kaptak a szervezet 
indulásáról, céljairól és ered-
ményeiről a kezdetektől egé-
szen napjainkig.  

„Az, amit a Karitász tesz, 
és amit a Karitászban a RÉV 
Ambulancia      végez,   olyan  

Lélekkel és emberséggel a szenvedélybetegekért  
 

20 éves a RÉV Ambulancia 

http://okkfehervar.hu/index.php?pg=news_1_8896
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A Kríziskezelő Központ 
fennállásának 25. évforduló-
ján, június 10-én Spányi An-
tal megyés püspök áldotta 
meg Labre Szent Benedek, a 
hajléktalanok és csavargók 
védőszentjének fából faragott 
szobrát a Nappali Szolgáltató 
Centrum udvarán.  

A jubiláló intézményt dr. 
Cser-Palkovics András pol-
gármester köszöntötte és át-
adott egy új, a mindennapi 
munkát segítő gépjárművet a 
központnak. 

Huszonöt éve működik 
Székesfehérváron a Kríziske-
zelő Központ, amely nemcsak 
a mindennapokban végez 
sokrétű szociális munkát, ha-
nem szakmai módszertani 
szempontból is a szektor 
meghatározó intézménye. A 
jubileum alkalmából avatóün-
nepséget tartottak. A Nappali 
Szolgáltató Centrum udvarára 
érkezőket ezentúl a hajlékta-
lanok és csavargók védő-
szentje, Labre Szent Benedek 
szobra fogadja majd.  

Székesfehérvár polgármes-
tere köszöntőbeszédében 
szimbolikusnak nevezte azt, 
hogy Körmendi Béla faszob-
rász alkotása éppen ide ke-
rült, a jubileum maradandó 
emlékeként.  

„A város életében nagyon 
fontos és nagyon nehéz az a 
tevékenység, amit az itt dol-
gozó szakemberek ebben a 
két és fél évtizedben elvégez-
tek és elvégeznek ma is. Bi-
zony nem az a terület ez, ami-
ről könnyű beszélni, de talán 
még nehezebb lehet minden-
nap tenni azokért az embere-
kért, akik segítségre szorul-
nak. Szerencsére közülük so-
kan szeretnének saját maguk 
is tenni életük megváltoztatá-
sáért. Ha körbenézünk, látjuk 
például a veteményest, itt lát-
szik, hogy a Központ szak-
emberei által végzett munka 
egyáltalán nem eredményte-
len. Kifejezetten örülök, hogy 
ezen a szobron keresztül, a 
kultúra eszközeivel is azt tud-
juk üzenni, hogy a közösség 
szolidaritása, szeretete és tá-
mogatása itt van azok számá-
ra,   akik ide járnak a minden- 

napokban, vagy itt dolgoznak 
a mindennapokban.” – hang-
súlyozta dr. Cser-Palkovics 
András.    

Az intézmény vezetőjeként 
Zsabka Attila köszöntötte a 
meghívottakat, majd a szobor 
ötletéről beszélt. Felelevení-
tette Labre Szent Benedek 
életútját, emberségét, ahogy 
feladatának tekintette a rászo-
rulók segítését. „Ennek a szo-
bornak az is lenne az üzenete, 
hogy bár az általunk ellátott 
emberek gyakran kopottas ru-
hában járnak a városban, de 
észre lehet venni bennük, 
hogy ember és lélek van mö-
götte és lehet segíteni rajtuk.” 
Végezetül arra kért minden-
kit, hogy ma is vegyük észre  
a hajléktalanok esetében az 
embert, ami talán elfogadób-
bá tehet mindenkit. A szobor 
lehetőséget ad mindenki-   
nek arra is, hogy elmélkedni, 
vagy éppen imádkozni tudjon 
előtte. 

Labre Szent Benedek 
szobrát Spányi Antal megyés 
püspök áldotta meg. „Amikor 
rátekintünk a szoborra, arra 
kell késztetnie minket, hogy 
mindig lássuk meg egymás-
ban, a legkisebben, a kitaszí-
tottban, mindenkiben az Isten 
gyermekét, és tudjuk úgy se-
gíteni, szeretni, ahogy őt ez a 
szolgálat, ez az emberi gesz-
tus megilleti. Ha ebben tu-
dunk előre haladni, akkor ta-
lán legtöbbet adjuk annak, 
akihez oda kell fordulnunk; 
akkor járunk azon az úton, 
amelyen Isten bennünket is 
önmaga felé szeretne vezetni. 
Adja az Úr hát mindnyájunk-
nak, hogy ez a szobor így tel-
jesítse be küldetését azoknak 
az életében, akikért ez az in-
tézmény működik, és így hoz-
zon áldást azoknak az életé-
ben, akik itt dolgoznak.”    

A Kríziskezelő Központ 
szakembereinek munkáját se-
gíti majd az az új gépkocsi is, 
amelyet szintén az ünnepség 
keretében adott át a város pol-
gármestere az intézménynek. 
Mint mondta, fenntartóként a 
„szürke hétköznapok” feladat-
ellátásának biztonsága nagyon 
fontos,  ez  is szükséges az el- 

látórendszer jó működéséhez. 
Az utcai szolgálatban a téli 
teajáratoknál és a kríziskiszál-
lásoknál használják majd a 
gépjárművet. 

A beszédeket követően 
Spányi Antal megyés püspök 
megáldotta Labre Szent Be-
nedek szobrát. Az eseményen  

részt vett Székesfehérvár 
Önkormányzatának több kép-
viselője; Dr. Horváth Miklós-
né, Dr. Dienesné Fluck Györ-
gyi, Deák Lajosné és Földi 
Zoltán is. 

 
Forrás:  

fehervarihirek.hu 

Püspöki áldás a székesfehérvári kríziskezelő 
Labre Szent Benedek szobrára 

A Székesegyházban tartott 
ünnepi szentmisét Spányi 
Antal megyés püspök elődje, 
Szakos Gyula székesfehérvári 
püspök halálának 25. évfor-
dulóján, június 20-án. A fő-
pásztor megemlékezett az 
egyházmegye 18. püspökéről, 
akire ma is sokan úgy gondol-
nak, mint egy jó pásztorra, 
akit szívükben őriznek. 

„Mindig segítő szándékkal 
fordult a rászoruló emberek 
felé. A római katolikus Egy-
házi Szeretetszolgálat püspök
-főigazgatójaként, az egyházi 
szeretetotthonok lehetőségeit 
is igyekezett szélesíteni. Hű 
volt jelmondatához, amely 
így szólt: Szeretetben szolgál-
ni.” - hangzott el a beszédben. 
Spányi Antal püspök beszé-
dében 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. Püspöki szolgálatá-
ban lényegesnek tartotta a 
liturgikus reform végrehajtá-
sát. „Szakos püspök szolgála-
ta során fontos maradt az ima, 
a Mária tisztelet, az Egyház-
hoz való hűség, az Isten Or-
szágának építése, az Istenről 
szóló tanúságtétel. Püspök-
ként is lelkipásztor maradt. 
Békeszerető, közkedvelt 
egyéniségnek bizonyult papi 
körökben és hívei között 
egyaránt.” - fejezte be beszé-
dét a főpásztor. 

A szentmise után a székes-
egyház altemplomában elte-
metett Szakos Gyula püspök 
lelki üdvéért imádkoztak. 
„Kérjük az Élet Urát, hogy 
Gyula püspököt, aki földi 
életében annyit tett az egyház 
liturgiájáért, a mennyei bol-
dogságot elnyerve, az Örök 
Pásztor kíséretének boldog 
tagjai között tisztelhessük.” - 
hangzott el Spányi Antal 
püspök imájában. 

 
 

Berta Kata 
Fotó: Somogyi Tamás 
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Szeptember 20. (szerda) 17.30 óra 

Európa és migráció 

Előadó: 

Dr. Nógrádi György 

nemzetbiztonság-politikai szakértő,  
közgazdász, egyetemi tanár 

 

Belépődíj: 1000 Forint 

 
Szeptember 24. (vasárnap)  

VII. Székesfehérvári   
Kamarakórus Fesztivál 

 

15 óra  

Kórusműhely 
 

17 órakor  

a  Kórusok hangversenye 
  

Szeptember 25. (hétfő) 17.30 óra 

„Nevelés az élet szolgálata” 
PÉCSI RITA 

neveléskutató őszi előadássorozata 
pedagógusoknak és szülőknek 

 

 Önbizalom, önértékelés, önbecslés   
 

A helyes önértékelés kialakulása 
Mit tehetünk? A nevelés, önnevelés mindenkor  

elsajátítható és alkalmazható eszköztára  
az önbizalom fejlesztéséhez 

Ki a vonzó? 
„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”? 

 

Belépő: 800 Forint!   
Kreditpont előadásonként 2,5 

 
Szeptember 30. (szombat) 9 órától 

Fehérvári Makett Show 

 
Október 2. (hétfő) 17.30 óra 

“Újratervezés”  
– A keresztény életöröm távlatai 

Interdiszciplináris barangolás   
az idő varázslatos világában 

 

Előadó: 

Janka Ferenc 

filozófus, teológiai tanár, főiskolai docens,  
veszprémi parochus 

 

Belépő: 500 Forint 

Október 5. (csütörtök) 17.30 óra 

Egészség, társadalom, történelem 
címmel tart előadást 

prof. Dr. Kásler Miklós 

főigazgató főorvos  
(Országos Onkológiai Intézet), 
tanszékvezető egyetemi tanár 

 

Belépő: 500 Forint!  
 

Október 10. (kedd) 17.30 óra 

„Legyetek tehát irgalmasok” 
Minden forrásom belőled fakad   

(Zsolt 87,7) 
 

Mi-NEK? Ki-NEK? NEK 2020. 
 

Előadó: 

Fábry Kornél 

a 2020. Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus főtitkára 

 
Október 19. (csütörtök) 17.30 óra 

Ikonfestészet  
és katolicizmus  
címmel tart előadást 

 

Dr. Terdik Szilveszter 

művészettörténész, régész 
 

 Október 26. (csütörtök) 17.30 óra 

„Nevelés az élet szolgálata” 
PÉCSI RITA 

neveléskutató őszi előadássorozata 
pedagógusoknak és szülőknek 

 

Rejtett üzeneteink – az iskolában  
és a kapcsolatainkban 

 
8 iskolaév alatt átélt 7000 óra legfontosabb tapasztalata 

ez, mégis „rejtve” marad? 
Mit tanulnak meg a gyerekek igazán egy iskolában? 
Minden alapvető pszichikus tartományra kiterjed! 

(Teljesítmény, intelligencia, világkép, önértékelés…) 
Milyen hatásrendszerben növekszik a személyiség? 

A tankönyv, az intézmény, a pedagógus rejtett tanterve 
Milyen a mi rejtett tantervünk?  

Merjünk szembenézni a valósággal! 
 

Belépő: 800 Forint!   
Kreditpont előadásonként 2,5 

https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3gr%C3%A1di_Gy%C3%B6rgy
https://www.vhf.hu/oktato/janka-ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1sler_Mikl%C3%B3s
http://www.magyarkurir.hu/nezopont/fabry-kornel-koordinalja-budapesti-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszus-elokeszito-folyam
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November 13. (hétfő) 17.30 óra 

„Nevelés az élet szolgálata” 
PÉCSI RITA 

neveléskutató őszi előadássorozata 
pedagógusoknak és szülőknek 

 

A média lehetőségei  
és veszélyei  

nevelői szemmel 
 

Korunk új, alattomos veszélyforrása: a szuggesztibilitás 
A „média-mágia” jelenség 

Hogyan védekezhetünk a kötődéseinket támadó  
kiszolgáltatottság ellen 
Hogyan reagál az agy? 

Számítógépes mesék, játékok 
Életkori sajátosságok – mikor mennyit, hogyan? 

 

Belépő: 800 Forint!   
Kreditpont előadásonként 2,5 

A Székesfehérvári Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködve a Székesfe-
hérvári Egyházmegye fenn-
tartásában működő Szent 
István Hitoktatási és Művelő-
dési Házzal, valamint a Zág-
rábi Ady Endre Magyar Kul-
túrkörrel és Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsá-
val a 2017. évi Szent László 
Emlékévhez kapcsolódva 
képzőművészeti pályázatot 
hirdet az alábbi címmel: 

„Szent László király  
köszöntése” 

 
A pályázaton részt vehetnek: 
– felső tagozatos tanulók      
(5-8. osztály) 
– középiskolás tanulók (9-12. 
osztály) 
– felnőttek (18 év felett, felső 
korhatár nélkül) 
 

A képzőművészet minden 
művészeti ágában várjuk az 
igényes, jól kidolgozott alko-
tásokat (festmény, montázs, 
batikolás, rajz, fotó, hímzés 
és egyéb kézműves alkotások, 
stb.) Szent László királyról, a 
hozzá kapcsolódó ünnepek-
ről, vagy a hozzá köthető 
történelmi, egyházi esemé-
nyekről, népszokásokról, 
mondákról, stb. A pályázatra 
egy alkotó kizárólag egyetlen 
alkotással pályázhat. 

Kérjük, hogy az alkotásokon 
(ha ez nem lehetséges, akkor 
külön mellékelt lapon) jól 
olvashatóan tüntessék fel az 
alkotás címét, a pályázó 
nevét, pontos postai címét, 
telefonszámát. Kérjük, írják 
rá a pályázó pontos születési 
adatait (év, hónap, nap), 
valamint diákok esetében az 
oktatási intézmény nevét és 
címét, az évfolyamot/osztályt 
is feltüntetve, továbbá a fel-
készítő pedagógus nevét, e-
mail címét. 

A rajzok és a fotók digitá-
lis formátumban is beküldhe-
tőek! 

Kérjük, a borítékra írják rá 
a pályázat címét: „Szent 
László király köszöntése” 

 
A pályázati anyagokat az 

alábbi címre kérjük postázni, 
vagy személyesen eljuttatni: 

Székesfehérvári Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat, 
8000 Székesfehérvár, Liszt 
Ferenc utca 1. 
  

A pályázatok beérkezési 
határideje:  

2017. szeptember 24. 
  

A pályaműveket neves 
szakemberekből álló zsűri 
bírálja el. Az első három 
helyezett tárgyjutalomban 
részesül, a további díjazottak 
oklevelet kapnak. 

A díjazott pályaműveket 
Székesfehérváron és Zágráb-
ban is kiállítjuk. 

 
Az eredményhirdetésre és 

a díjak átadására 2017. októ-
ber második felében 
(későbbiekben pontosított 
időpontban) kerül sor. 

A beérkezett alkotásokat 
nem küldjük vissza! 

 
További információk: 

Email: 
stolnibiograd@gmail.com 

A Szent István Hitoktatási  
és Művelődési Ház  

a műsorváltoztatás jogát fenntartja! 
 

Aktuális programjainkról  
a honlapunkon tájékozódhat! 

 

www.szentistvanmuvelodesihaz.hu 

Észforgató, rejtélyes  
társasjáték tábor 

 

A nyár folyamán három héten át megtelt gyermekzsivajjal a 
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. 

A táborban részt vevő gyermekek megismerkedhettek közel 
100 társasjátékkal, logikai játékkal. 

Minden nap barangoltak és felfedezték a belváros rejtélyeit, 
titkos útvonalakat, térképeket terveztek. Ezen kívül barkácsol-
hattak, játékokat készíthettek. Megismerkedhettek más nemze-
tek és nemzetiségek játékaival! 

Kecskés Márta táborvezető augusztus 14-18. között várja a 
negyedik turnus résztvevőit, akik hasonlóan izgalmas öt napot 
tölthetnek el a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. 
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PÜSPÖKI SZENTMISE  
ÉS JEGYESEK  
MEGÁLDÁSA  
AZ ERCSI 
NAGYBOLDOGASSZONY-
NAPI BÚCSÚN 
Augusztus 13-án, vasárnap 10 
órakor Ercsiben, a Nagybol-
dogasszony kegytemplom bú-
csúnapján, Spányi Antal me-
gyés püspök tart ünnepi 
szentmisét. A főpásztor az 
egyházmegye zarándokhelyé-
re hívja a házasságra készülő 
jegyeseket, akiket a szentmise 
keretében külön áldásban is 
részesít.  
 
KISPAPTÁBOR  
A SZÉKESFEHÉRVÁRI 
EGYHÁZMEGYÉBEN 
Augusztus 14-20-ig tart a 
Székesfehérvári Egyházme-
gye kispapjainak tábora Vér-
teskozmán. A lelki napok ke-
retében találkoznak a főpász-
torral, meglátogatnak plébá-
niai közösségeket, részt vesz-
nek az egyházmegye augusz-
tusi, kiemelt ünnepein.  
 
FOGADALMI SZENTMISE 
ÉS ORSZÁGFELAJÁNLÓ 
IMÁDSÁG  
SZÉKESFEHÉRVÁRON 
Augusztus 14-én, hétfőn, az 
egyházmegye hagyományos 
fogadalmi ünnepén, a Püspö-
ki Palotából induló körmenet-
ben ünnepélyesen átviszik a 
magyar Szent Család: Szent 
István, Boldog Gizella, Szent 
Imre ereklyéit a Székesegy-
házba. Körmenetben kísérik 
át az üldözött iraki kereszté-
nyek ajándékát is, egy keresz-
tet, amelyet a Székesegyház 
Szent István kápolnájában  
helyeznek el. 17.15-től köz-
ponti imaórát tartanak a Szé-
kesegyházban, majd ezt kö-
vetően az ünnepi szentmise 
18 órakor kezdődik.  
A szentmise végén körmenet-
ben viszik vissza az ereklyé-
ket a Püspöki Palotába.  
 
PÜSPÖKI SZENTMISE 
NAGYBOLDOGASSZONY 
ÜNNEPÉN 
Augusztus 15-én, kedden 18 
órakor, Nagyboldogasszony 
ünnepén Spányi Antal me-
gyés püspök tart ünnepi 
szentmisét   a  Székesegyház- 

ban. Hazánkban Nagyboldog-
asszony napja Szent István 
óta parancsolt ünnep. Bár a 
mennybevétel dogmáját XII. 
Pius pápa 1950-ben hirdette 
ki, az ünnep az egyház sok 
évszázados hitbeli meggyőző-
dését tükrözi.  
 
20 ÉVES  
JUBILEUMÁT ÜNNEPLI  
A   
NAGYBOLDOGASSZONY 
HÁZ, PILISCSABÁN 
Augusztus 17-én, csütörtökön 
10.30-kor hálaadó szentmisét 
tart Spányi Antal megyés 
püspök az Isteni Megváltóról 
Nevezett Nővérek által 20 
éve fenntartott Nagyboldo-
gasszony Ház, idősek ottho-
na ünnepi programjainak ke-
retében. 
 
A SZENT ISTVÁN  
EMLÉKÉREM - ÉS DÍJ 
ÁTADÓ ÜNNEPSÉGE  
A SZENT ISTVÁN  
HITOKTATÁSI ÉS  
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
Augusztus 17-én, csütörtökön 
18 órakor adják át 14. alka-
lommal a Szent István Em-
lékérem és Díjat.  
A magánszemélyek által 
2004-ben alapított Szent Ist-
ván-díjat minden évben olyan 
személyiségnek ítélik oda, 
akinek munkásságához, szak-
mai életútjához, emberi hoz-
záállásához mindenkor Szent 
István öröksége szolgált 
iránymutatásul, a Szent Istvá-
ni keresztény értékrendnek 
megfelelő életet élt, és ennek 
szellemében kiemelkedő te-
vékenységet végzett.  
A díjat Spányi Antal püspök, 
a kuratórium elnöke adja     
át. 
 
ÜNNEPI  
ÁLLOMÁNYGYŰLÉS  
AUGUSZTUS 20-A  
ALKALMÁBÓL 
Augusztus 18-án, pénteken   
9 órakor tartja az MH Össz-
haderőnemi Parancsnoksága 
állami ünnepünk, augusztus 
20-a alkalmából ünnepi állo-
mánygyűlését.  
Huszár János altábornagy, pa-
rancsnok meghívására az ese-
ményen részt vesz Spányi 
Antal megyés püspök. 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY 
NAPI ÜNNEPI SZENTMISE 
ÉS KENYÉRÁLDÁS  
SZÉKESFEHÉRVÁRON 
Augusztus 20-án, vasárnap 
délelőtt 10.30-kor a Székes-
egyházban, a Szent István 
király napi rendezvénysorozat 
keretében, ünnepi szentmisét 
tart Spányi Antal megyés 
püspök Fehérvár papságával. 
A szentmise után a megyés 
püspök megáldja az új kenye-
ret. 
 
SZENT ISTVÁN NAPJA ÉS 
SZENT JOBB-KÖRMENET 
BUDAPESTEN 
Augusztus 20-án, vasárnap 17 
órakor a budapesti Szent Ist-
ván bazilika előtti téren, a 
Szent István-napi ünnepi 
szentmisét Erdő Péter bíboros, 
prímás, esztergom-budapesti 
érsek, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia tagjaival 
mutatja be. A bíboros meghí-
vására a szentmisén és azt 
követő Szent Jobb körmeneten 
részt vesz Spányi Antal szé-
kesfehérvári püspök.  

EGYHÁZMEGYÉS  
PAPI ZARÁNDOKLAT 
BODAJKRA 
Augusztus 24-én, csütörtökön 
10 órára, a bodajki búcsújáró-
helyre zarándokolnak a Szé-
kesfehérvári Egyházmegye 
papjai, ahová a hagyomány 
szerint Szent István király és 
Imre herceg együtt jártak 
imádkozni. A 13. alkalommal 
megrendezett közös lelkigya-
korlat célja a papi lelkiség 
elmélyítése, a papságért, illet-
ve a papi hivatásokért való 
imádság. A találkozó központi 
témája: A papi élet és a papi 
szolgálat XXI. századi kérdé-
sei. 
 
PÜSPÖKI SZENTMISE  
DUNAKILITIN  
VARGA LAJOS ATYA  
LELKI ÜDVÉÉRT 
Augusztus 24-én, hétfőn 10.30 
órakor a dunakiliti templom-
ban tart szentmisét Spányi 
Antal püspök volt évfolyam-
társaival, Varga Lajos atya, 
egykori szemináriumi társuk 
halálának évfordulóján. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ismerve sok 
keresztény közösség helyzetét, júniusi ülésén úgy döntött, 
hogy az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére 
online adománygyűjtést hirdet. Akik szeretnének, még au-
gusztus hónapban, egy erre a célra létrehozott bankszámla-
számon (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 
11100104-18181490-14000003) keresztül tudnak hozzájá-
rulni a gyűjtéshez. 

A gyűjtés elsődleges célja, hogy segítséget tudjunk nyúj-
tani azoknak a keresztényeknek, akiknek lehetőségük nyílik 
visszaköltözni korábbi lakhelyükre, támogatva lerombolt 
otthonaik újjáépítését, a mindennapi élet feltételeinek meg-
teremtését.  

Az anyagi támogatás nemcsak 
konkrét segítséget jelent az elül-
dözött családok számára, hanem 
a keresztény közösség testvéri 
szolidaritásának kifejeződése is. 
Alapja annak a reménynek, hogy 
Isten a legnehezebb helyzetben 
élők számára is előkészíti a jövőt 
és a békét. A hívek pedig az 
irgalmasság cselekedeteinek 
gyakorlásával mennyei Atyánk 
irgalmas szeretetéről tesznek 
tanúságot.  
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Püspöki szentmisével zá-
rult idén is a Szent Imre isko-
lások tanéve a székesfehérvá-
ri bazilikában június 21-én. A 
Te Deum-on részt vettek a di-
ákok és pedagógusok mellett 
a szülők is és az intézmény 
minden munkatársa. A fő-
pásztor igazi nyári kikapcso-
lódást kívánt a gyerekeknek, 
és azt kérte tőlük, őrizzék 
meg szeretetüket és hitüket 
Isten iránt és a családjaik, ba-
rátaik körében is a vakáció 
idején. Az ünnepség kezdetén 
Ugrits Tamás püspöki iroda-
igazgató, iskolabiztos mon-
dott köszönetet Spányi Antal 
püspöknek az iskola támoga-
tásáért, hogy mint fenntartó 
minden lelki és anyagi lehető-
séget megadott azért, hogy az 
iskola a küldetését beteljesít-
hesse. A köszönet virágainak 
átvétele után a főpásztor azt 
kívánta a jelenlevőknek, hogy 
az év végi hálaadás öröme ki-
tartson egész nyáron. „Isten 
őrizzen minden meg minden 
családot a nyári útjukon, ad-
jon áldott feltöltődést, amely 
után ismét új erővel és lelke-
sedéssel lehet szeptemberben 
kezdeni majd a munkát.” - 
mondta a főpásztor. 

„Hálával kell visszatekin-
teni minden küzdésünkre, 
amikor a mindennapok fela-
datai nehéznek bizonyultak, 
és meg kell köszönnünk min-
den sikerünket, amikor Isten 
velünk volt.  Legyünk hálá-
sak azért, hogy az Ő áldásá-
ban teljesebb emberré vál-
tunk, nemcsak korban, böl-
csességben is gyarapod-
tunk.”- hangsúlyozta beszé-
dében a megyés püspök, majd 
arról beszélt, hogy ennek   az  
évnek  is  megvolt  a gyümöl- 

cse, az emberi értékek megőr-
zésére tanította a fiatalokat. 
„Itt van előttünk a vakáció, de 
nem mindegy, mit teszünk az 
előttünk álló szabadidőben. 
Nagy a kísértés, hogy sem-
mittevéssel töltsük el a napo-
kat, mert fáradtak vagyunk. 
De ne engedjünk ennek a csá-
bításnak, hanem gondoskod-
junk arról, hogy szívünk, lel-
künk megteljen élettel. Bár-
mit teszünk, mindent az Úr 
Jézus nevében tegyünk, így 
adjunk hálát Istennek minde-
nért.”- fejezte be beszédét a 
főpásztor. 

Csák Lajos igazgató évzá-
ró gondolataiban az elmúlt 7 
év pedagógiai munkájának 
eredményeit sorolta fel. El-
mondta, hogy az Ora et Labo-
ra bencés jelmondat szelle-
mében 7 éve dolgozik és 
imádkozik az iskola közössé-
ge, amely gazdag gyümölcsö-
ket hozott az intézmény életé-
ben. Megvalósultak azok a 
célok, amelyeket kitűztek ma-
guk elé, hogy a diákokban 
rejtőző minden képességet 
fejlesszenek, hogy a tanulók 
életvidám és jellemes serdü-
lővé váljanak. Nagy ered-
mény az intézmény életében, 
hogy bővülhet az iskola. Ta-
valy 271 bizonyítványt osz-
tottak ki, idén szeptemberben 
már 300 tanuló várhatja a tan-
év kezdetét. Az igazgató fel-
sorolta a számos kiemelkedő 
országos, megyei és helyi 
versenyeken elért tanulói 
eredményeket is. Az igazgató 
kiemelte, hogy a végzősök ér-
tékes „útlevelet” kaptak jel-
lemből, tudásból, morálból, 
hogy helyt tudjanak állni fel-
sőbb tanulmányaikban.   Csák  
Lajos   örömmel  számolt   be 

Székesfehérvár városának a 
második világháborúig hagyo-
mánya volt, hogy Szent Donát 
tiszteletére, ünnepnapján kör-
menetek indultak a szőlőhegyi 
kápolnához. A régi szokást 
megőrizve Szent Donát ünne-
pén ma is a város minden plé-
bániájáról érkeznek hívek, 
egyházközségi zászlókkal 
gyalogosan zarándokolnak, 
hogy a püspöki búcsúi szent-
misén részt vegyenek. Idén a 
nagy kánikulát követő vihar 
épp a mise előtt söpört végig a 
városon, ezért a kápolnában, 
valamint az előtte lévő téren 
gyűltek össze a hívek. 
Tornyai Gábor plébános kö-
szöntő szavakkal fogadta 
Spányi Antal megyés püspö-
köt és az összegyűlt közössé-
get. A főpásztor homíliájában 
beszélt arról, hogy legjobb tu-
dásunk szerint tervezzük éle-
tünket, teszünk azért, hogy 
mindaz megtörténjen, amit jó-
nak látunk, amire vágyunk. 
Időnként azonban máshogy 
történnek a dolog. Megriadha-
tunk, elbizonytalanodhatunk, 
ha nem értjük a körülöttünk 
zajló világot. Azonban a 
Szentírásban 365-ször szere-
pel, hogy „ne féljetek”. Csa-
kúgy, mint a mai evangélium-
ban. A Tábor-hegyen Jézus 
felkészítette a tanítványokat 
arra,  hogy  el tudják fogadni a  

szenvedést. Megmutatta nekik 
a szemmel látható felszín alatt 
a szemnek láthatatlan isteni 
dicsőségét. „Jó nekünk itt len-
ni” – mondták a tanítványok, 
és velük együtt mi is mond-
juk, amikor szinte kézzelfog-
hatóan tapasztaljuk Isten 
szeretetének és nagyságának 
közelségét. A közel-keleti 
keresztény testvéreinknek 
kemény üldöztetésben van 
részük és így kell kitartaniuk 
Isten mellett - nekünk is ki 
kell tartanunk Isten mellett 
ebben a világban, amiben 
nagyon sok minden akarja 
elterelni Róla a figyelmünket. 

A főpásztor végül Szent 
Donát közbenjárását kérte 
abban, hogy kifejlesszük 
magunkban az Isten jelenlété-
re való érzéket; meglássuk a 
történések és életünk pillanati 
mögött a minket szerető és 
értünk cselekvő Istent. Így 
életünk minden momentumát 
azzal a bizalommal tudjuk 
megélni, hogy „jó nekünk itt 
lenni”. Ne féljetek, bízzatok 
Istenben! 

Az ünnepen résztvevő 
híveket az öreghegyi Magya-
rok Nagyasszonya egyházkö-
zség agapéval fogadta a ká-
polna mögötti téren. 

 
- Marian - 

Fotó: Lugosi Balázs 

még a SANSZ képességfej-
lesztő program eredményeiről 
is. Bejelentette a Határtalanul 
pályázat elnyerését, amelynek 
segítségével Erdélyországba 
utazhatnak majd az iskola 
diákjai. Végül megköszönte 
Ugrits Tamás atyának, hogy 
vezetésével az iskola évek óta 
eredményes missziós munkát 
is végezhet. 

A  szentmise  végén   került  

sor a nevelőtestületi dicséret-
tel járó oklevelek és jutalom-
könyvek átadására, a kima-
gasló tanulmányi eredménye-
kért, a hitéleti tevékenységért, 
valamint a művészeti teljesít-
ményekért. 

A záróáldás előtt Csák 
Lajos igazgató ünnepélyesen 
bezárta a 2016/17- es tanévet. 

Berta Kata 
Fotó: Nagy Anikó 



 16         Szent István Városa - 2017. augusztus 13. 

A Barátok Boltja ajánlatából: 
 

Michael Hesemann: Fatima titkai- A Mária-jelenések,  
a pápa-és az emberiség jövője 

 

Pallós Tamás: Szomjoltók társasága-  
Művészinterjúk az Új Ember újságból 

 

Boldogasszony Anyánk- Kétezer év legszebb Mária imái 
 

Sík Sándor: Ének minden emberhez - 
Versek minden napra 

 

Böjte Csaba: A szabadság rabságában- Füves könyv  
a párbeszédről, a bizalomról és a megbocsátásról 

 

Gary Chapman: Egymásra hangolva- Öröknaptár 
 

Gyerekeknek: 
 

M.Mundy: Hálás dolog a hálaadás 
- Hogyan legyünk hálásak? 

 

Ch. Adams: De jó, hogy önmagam lehetek! 
- Könyvecske az önbecsülésről 

 

Bruno Ferrero: Az isteni irgalmasság 
- Történetek gyerekeknek 

 

Valamint képeslapok, feszületek,  
keresztelői ajándékok, jegyzetfüzetek, kulcstartók 

 

Szeretettel várunk minden Kedves Vásárlót! 

 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig,  
szombaton ZÁRVA!  


