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Szent István Városa 
 

AZ EGYHÁZMEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR KATOLIKUS 

EGYHÁZKÖZSÉGEINEK LAPJA  
 

Kiadja: a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal 
A Szerkesztőség címe:   

8001 Székesfehérvár, Pf. 178. 

Székesfehérvár mélyen tisz-
telt hitvallójára, a fiatalon el-
hunyt Kaszap István jezsuita 
novíciusra emlékeztek születésé-
nek 101. évfordulóján, március 
25-én. Az ünnepi szentmise 
főcelebránsa Spányi Antal me-
gyés püspök volt, homíliát mon-
dott P. Sajgó Szabolcs jezsuita 
szerzetes. A koncelebrált szent-
misén részt vett P. Vízi Elemér 
jezsuita tartományfőnök és a 
székesfehérvári egyházmegye 
megjelent papsága. Számos 
zarándok érkezett az ünnepre az 
egyházmegye határain túlról is. 

A Kaszap István sírját őrző 
Prohászka templom plébánosa, 
Tóth Tamás köszöntötte az ün-
neplőket, a papokat, szerzetese-
ket, a városi önkormányzat és a 
honvédség képviselőit, a cserké-
szeket, a fiatalokat, a zarándoko-
kat, a Kaszap Alapítvány és a 
Prohászka Imaszövetség megje-
lent tagjait. Kaszap István, aki 
Krisztus szenvedéseihez kapcso-
lódva, hitét mélyen megélve 
átélte a betegségéből fakadó 
szenvedéseket, sokak számára 
hozott gyógyulást, változást 
nehéz helyzetekből. Ha valaki 
akkor meggyógyította volna, 
most jezsuita szerzetesként tisz-
telnénk. Imái azonban nem hull-
tak a semmibe, megélte a szen-
vedést, amelyet vállalt, élete így 
nem vált hiábavalóvá, ma is 
segíti azokat, akik hozzáfordul-
nak. - hangsúlyozta a plébános. 

Spányi Antal püspök a szent-
mise elején elmondta, nem me-
hetünk el észrevétlenül amellett, 
hogy a 101 évvel ezelőtt szüle-
tett Kaszap István éppen Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napján 
látta meg a világot. Mária Isten-
nek kimondott igenjének az 
ünnepén, látnunk kell, hogy 
Kaszap István élete is egyre 
inkább igen lett az Úr számára. 
Kereste élete útját, és megpró-
bálta felismerni és elfogadni azt, 
amit az hozhatott. Így emelke-
dett az ég felé, így lett közbenjá-
rónk abban is, hogy a mi kimon-
dott igenünk is egyre tisztább, 
egyre igazabb legyen Istennek. 

Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony ünnepén az örömhír, a 
fény köré gyűltünk össze, a látás 
köré, a fizikai a lelki látás köré, 
amely az evilági fény  és az Isten  

fénye köré csoportosul. Halljuk 
az Írást, amely Isten szava, 
amely Krisztusról szól, de igazá-
ból akkor értjük meg, ha Krisz-
tusba öltözünk. - hangsúlyozta 
Sajgó Szabolcs jezsuita szerze-
tes, majd arról beszélt, hogy 
úton vagyunk és az egész embe-
ri életünk erről szól. Egy nap 
sem mondhatjuk azt, hogy 
ugyanazok maradtunk, aki teg-
nap voltunk. Isten élő útitársunk 
és jelenléte életünkben - a gon-
dolatainkban, a szívünkben, a 
körülöttünk élő világban - úgy 
vezet bennünket, hogy a megvi-
lágosodás útján járva hozzá 
érkezzünk meg.  

Kaszap István emlékmise 

A Kaszap Emlékévből őriz-
zük mai is a Van célom mottót. 
A szentéletű fiatal ugyanis olyan 
célt tűzött ki maga elé, amit nem 
Ő talált ki, hanem Isten szemé-
lyes jelenlétében lelt rá. Kaszap 
István nyomdokain kezdjünk el 
mi is jobban látni, Isten szemé-
vel nézni azt, ami velünk törté-
nik. Ez a fiatal beszél nekünk a 
szenvedésről, annak értelméről, 
az úton levésről, amelyről a mi 
mindennapjaink is szólnak. A 
változás mindig nehéz, különö-
sen a rosszra nem rosszal vála-
szolni, a gyűlöletre szeretettel 
felelni, de fontos, hogy a már 
megismert fényben, Krisztus 
fényében cselekedjünk. - emelte 
ki beszédében a szerzetes. 

A szentmise után az ünneplő 
közösség a főpásztor, a szerzete-
sek és a papság vezetésével 
Kaszap István virágokkal teli 
sírjához vonultak, hogy imád-
kozzanak mielőbbi boldoggá-
avatásáért, és kérjék további 
közbenjárását. 

 
Fotó: Lakata Pál 
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A Székesfehérvári Egyház-
megye 2003-ban indította el a 
Lélegezzünk együtt a világgal 
programját, amelynek kereté-
ben a Spányi Antal püspök a 
közösségszervezés és a civil 
szervezetekkel való kapcso-
latépítés után az élet- és te-
remtésvédelemre helyezte a 
hangsúlyt az elmúlt évtized-
ben. Ebben az évben a Szé-
kesfehérvári Egyházmegye 
elektromos autót vásárolt és 
elkészült a természetvédelmi 
szempontok szerint átalakított 
püspöki palotakert is. Július  
2-ára, a vértessomlói búcsúra 
fogadalmi hálaajándékot ké-
szíttet az egyházmegye, a 
Gyermeket hordozó Szűz 
Mária közbenjárására gyer-
mekáldásban részesült csalá-
doknak. 

Az EMMI és a Székesfe-
hérvári Egyházmegye április 
18-i közös sajtótájékoztatóján 
Soltész Miklós egyházi, nem-
zetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős állam-
titkár és Spányi Antal megyés 
püspök az élet védelméről és 
a természeti környezet meg-
óvásának közös útjairól be-
szélt a sajtó nyilvánossága 
előtt, amely minden közös-
ség, vagyis minden ember ol-
talmát jelenti.  

Az eseményen részt vett 
Róth Péter Székesfehérvár al-
polgármestere, aki köszöntő-
jében elmondta: "A kert meg-
újulása az egész város számá-
ra öröm és bizalom abban, 
hogy a következő időszakban 
az Adventi Udvarhoz hason-
lóan nyitott lesz az udvar       
a nagyközönség számára és 
be lehet térni ide pár perc 
csendességre, erőgyűjtésre." 
Az alpolgármester szólt arról 
is,  hogy jövőbemutató,  XXI.  

századi gondolkodást tükröző 
fejlesztéseket indított el a 
Püspökség, amely példaérté-
kű a belvárosi fejlesztések 
számára is, hiszen a palota-
kertben a zöldhulladék újra-
hasznosításra kerül sor és az 
öntözéshez használt víz sem 
terheli az ivóvízhálózatot. 

 
Isten munkatársaiként  
felelősséggel a világért 

 
Spányi Antal püspök Fe-

renc pápa, a környezetvéde-
lemről szóló Laudato si kez-
detű enciklikájára hivatkozva 
elmondta: "A közös ottho-
nunk a teremtett világ, amit 
együtt kell őriznünk, gondoz-
nunk. Úgy gondoltuk, ezt 
több területen is tudjuk szol-
gálni. A környezetvédelem 
jegyében egy Nissan Leaf 
elektromos autót vásárolt az 
egyházmegye, amelyre egy 
felirat került Assisi Szent Fe-
renc Naphimnuszából. „Ál-
dott légy Uram és minden al-
kotásod”. A főpásztor reméli, 
ez az idézet felhívja a figyel-
met arra, hogy a teremtett vi-
lágért mindannyian felelősek 
vagyunk.  

A természetvédelem kere-
tében az egyházmegye felújí-
totta a püspöki palota kertjét: 
az öntözéshez kútvizet hasz-
nálnak, szelektíven gyűjtik    
a szemetet, hasznosítják a 
zöldhulladékot és kerékpártá-
rolókat alakítottak ki. 
Smohay András művészettör-
ténész a bemutatón elmondta, 
hogy a több mint 200 éves 
kertet igyekeztek az eredeti 
állapotok szerint helyreállíta-
ni. Végül bejelentette Adventi 
Udvar mintájára júniustól ze-
nei programokat szerveznek 
majd,  a  Hermann  László ze- 

neiskolával közösen kamara-
koncerteket tartanak, így még 
több lehetősége lesz a székes-
fehérváriaknak és a Fehérvár-
ra látogatóknak betérni a pa-
lota gyönyörű udvarába. 
 

Szívekbe vésett hála  
a gyermekekért 

 
Spányi Antal megyés püs-

pök 2011 óta Sarlós Boldog-
asszony ünnepén, a vértes-
somlói búcsúi szentmise után 
megáldja a gyermekért fo-
hászkodó, gyermeket váró va-
lamint a kisgyermekkel érke-
ző családokat. A főpásztor 
bejelentette, hogy fogadalmi 
hálaajándékot készíttet a 
Gyermeket hordozó Szűz 
Mária közbenjárására gyer-
mekáldásban részesült csalá-
doknak.  

A fogadalmi tárgyak 
Ádám Krisztián és Zalavári 
Fruzsina iparművészek tervei 
alapján készülnek el. A vér-
tessomlói kegytemplom falán 
elhelyezett ovális tárlóba 
ezüstözött szívek kerülnek. 
Mielőtt elhelyezik a kegy-
templomban a fogadalmi tár-
gyakat, a szülők köszönetük 
jeléül gyermekük keresztne-
vét és születési évét belevése-
ti az egyházmegye a rézből 
készült, ezüstözött szívekbe. 
Az első hálaszíveket Spányi 
Antal megyés püspök a 
vértessomlói búcsún, 2017. 
július 2-án 10 órakor áldja 
meg.  

Az imameghallhatások-
kal a Székesfehérvári Egy-
házmegyei Hivatalánál le-  
het jelentkezni a hivatal@  
szfvar.katolikus.hu e-mail cí-
men, vagy a 8001 Székes-
fehérvár, Pf. 178. posta-
címen.   A  levélben  várják  a  

Gyermeket hordozó Szűz Má-
ria közbenjárására született 
kisgyermek keresztnevét, és 
születési idejét. A hálaszívek 
elkészítésének költségét a 
Székesfehérvári Egyházme-
gye vállalja. Minden évben a 
június 10-ig beérkező neveket 
tudják az azévi búcsú idejére a 
hálaszívekbe vésetni. 

 
Etikusan újragondolva  

az élet jelentőségét 
 

Soltész   Miklós egyházi, 
nemzetiségi és civil társadal-
mi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkár a tájékoztatón el-
mondta: az a gondolkodás, 
amit a kormány hat és fél év-
vel ezelőtt indított  családpoli-
tikáján keresztül, sok változást 
hozott az életvédelem és csa-
ládvédelem területén. Mindez 
azonban nem valósulha-
tott  volna meg az egyházak és 
a közösségért tenni akaró civil 
szervezetek hozzájárulása nél-
kül. Nagymértékben csökkent 
az abortusz Magyarországon: 
2010 előtt hosszú évekig több 
mint 40 ezer volt évente a mű-
vi terhesség megszakítások 
száma, mára ez évi 30 ezerre 
csökkent, ami öröm az édes-
anyáknak, a megmentett gyer-
mekeknek, és öröm a közös-
ségnek is.  
Soltész Miklós beszélt azokról 
a támogatásokról is, amelyek-
ben a Székesfehérvári Egy-
házmegye részesült. Ezek kö-
zött van a hozzájárulás a Püs-
pöki Palota és a Székesegyház 
renoválásához, valamint há-
rom zarándokhely - Bodajk, 
Ercsi és Alsószentiván - meg-
újulásához. Ezenkívül támo-
gatják a székesfehérvári és ér- 
 

(Folytatás a 4. oldalon!) 
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2017.04.06. - A karitász 
nagyböjti tartósélelmiszer 
gyűjtő akciója, minden elkép-
zelést felülmúlt 2017-ben. 
Spányi Antal karitász elnök, a 
székesfehérvári adományáta-
dón köszönte meg az Orszá-
gos Központ, az egyházme-
gyei központok és a plébániai 
karitászcsoportok munkáját. 
Köszönetét fejezte ki a nagy-
számú adományozónak, hogy 
meghallották a felhívást és 
nagylelkűen reagáltak fel-
ajánlásaikkal.  

Az országos templomi 
élelmiszergyűjtés eredménye-
képpen idén rekordot döntve 
több mint 190 tonna élelmi-
szer gyűlt össze a plébániá-
kon. Ebből mintegy 25 ezer 
családnak állítanak össze ön-
kénteseink csomagokat, ame-
lyeket már el is kezdtek ki-
hordani a családoknak, egye-
dülálló rászorulóknak. A szé-
kesfehérvári egyházmegyé-
ben 23 tonna tartós élelmi-
szert ajánlottak fel a hívek, 
amellyel nélkülöző embertár-
saikon, majd 3 ezer családon 
segítenek. Az osztások folya-
matosan zajlanak, hogy még 
húsvét előtt megkapják a se-
gítséget a családok.  

A püspök az adományok 
átvételére érkező mintegy 
100 családnak elmondta: ezek 
a templomokban összegyűj-
tött adományok a felebaráti 
szeretet olyan megnyilvánulá-
sai, amelyek nem csak a test-
nek jelentenek táplálékot, ha-
nem a léleknek is. Isten gond-
viselő szeretetének üzenetét 
hordozzák. Majd a főpásztor 
átadta  a  székesfehérvári Ma- 

gyarok Nagyasszonya Kari-
tászcsoport által összeállított, 
mintegy 8 kg-os csomagokat, 
amelyekbe az alap élelmisze-
reket és néhány gyerekeknek 
szóló ajándékot is elhelyeztek 
az önkéntesek. 

A karitász elnök az élel-
miszercsomagokon túl, a 
most újra induló öngondosko-
dó családokért karitász prog-
ram keretében, vetőmagot is 
adott át a kerttel rendelkező 
családoknak. A katolikus se-
gélyszervezet országos köz-
pontja a tavasz elején több 
mint 2000 családot ajándékoz 
meg vetőmagokkal, összesen 
6,2 millió forint értékben. 
Emellett a Karitász egyház-
megyei központjai saját forrá-
sukból is kiegészítik a progra-
mot, így további 1000 család 
tud bekapcsolódni a program-
ba. Az akció során a vető-
magcsomagokban 15 féle 
zöldségmagot kapnak aján-
dékba a családok. 

Spányi Antal püspök ál-
dott húsvéti ünnepeket kívánt 
a megjelenteknek, és Isten ál-
dását kérte a vetőmagokra, 
hogy a kertekben a lehető 
legnagyobb termést takarít-
hassák majd be, a megművelt 
keretekben teremjen meg 
minden szükséges a családok-
nak. Végül felhívta a figyel-
met arra, hogy a karitász ado-
mányvonala továbbra is él. A 
1356-os adományvonal hívá-
sával, mely hívásonként 500,- 
forint támogatást jelent a rá-
szorulóknak. 

 
Berta Kata 

Fotó: Somogyi Tamás 

(Folytatás a 3. oldalról!) 
 
di egyházi iskolák bővítését, 
valamint a váli és lovasbe-
rényi templom felújítását is.  

 
Az emberi élet ajándék, 

amelyet védeni kell 
 

Hajdú Ferenc provikárius 
az egyházmegye életvédő 
programjaival kapcsolatban 
elmondta: a 2008 óta az egy-
házmegye által működtetett 
Lea Otthon több mint hatszáz 
várandós nőt fogadott be, 
több mint ezer gyermeknek 
biztosította, hogy az édesany-
jával maradhasson, és több 
mint száz gyermek megszü-
letését segítette. Az ugyan-
csak az egyházmegye fenn-
tartásában működő Szent 
Kristóf-házban 31 fogyaté-
kossággal élő napközbeni el-
látását és további tizenegy 
ember egész napos, bentlaká-
sos ellátását  biztosítják. Az 
egyházmegye  egy szakembe- 

rekből álló segítő csoportot is 
létrehozott, amelynek célja 
támogatni mindazokat, akik 
valamilyen okból kiszolgálta-
tott helyzetbe kerültek. Hoz-
zátette, hogy az egyházmegye 
a fenntartásában működő is-
kolákban és a hitoktatáson 
keresztül mintegy 25 ezer 
gyermekkel és családjaikkal 
van kapcsolatban, ezért fele-
lősségüknek tartják, hogy tá-
mogassák a segítségre szoru-
lókat, a bántalmazottak mellé 
álljanak. 

Spányi Antal püspök a saj-
tótájékoztató végén reményét 
fejezte ki, hogy a Székesfe-
hérvár közösségéért is tett 
élet-teremtésvédelmi püspöki 
programok ugyanúgy szolgál-
ják majd a város hírnevét, 
mint ahogy azt a püspöki sö-
rök nemzetközi sikerén ke-
resztül is megtapasztalhatták 
a fehérvári polgárok. 

 
Berta Kata 

Fotó: Simon Erika 

Spányi Antal megyés 
püspök Sarlós Boldogasszony 
ünnepén, a vértes-somlói 
búcsúi szentmise után meg-
áldja a gyermekért fohászko-
dó, gyermeket váró valamint 
a kisgyermekkel érkező csalá-
dokat. A főpásztor fogadalmi 
hálaajándékot készíttet a 
Gyermeket hordozó Szűz 
Mária közbenjárására gyer-
mekáldásban részesült csalá-
doknak.  

A fogadalmi tárgyak 
Ádám Krisztián és Zalavári 
Fruzsina iparművészek (ké-
peinken) tervei alapján ké-
szülnek el. A vértessomlói 
kegytemplom falán elhelye-
zett ovális tárlóba ezüstözött 
szívek kerülnek. Mielőtt elhe-
lyezik a kegytemplomban a 
fogadalmi tárgyakat, a szülők 
köszönetük jeléül gyermekük 
keresztnevét  és születési évét  

belevéseti az egyházmegye a 
rézből készült, ezüstözött 
szívekbe. Az első hálaszíve-
ket Spányi Antal megyés 
püspök a vértessomlói bú-
csún, 2017. július 2-án 10 
órakor áldja meg.  

Az imameghallhatások-
kal a Székesfehérvári Egy-
házmegyei Hivatalánál lehet 
jelentkezni a hivatal@ szfvar. 
katolikus.hu e-mail címen, 
vagy a 8001 Székes-fehérvár, 
Pf. 178. postacímen.   

A  levélben  várják  a 
Gyermeket hordozó Szűz 
Mária közbenjárására szüle-
tett kisgyermek keresztnevét, 
és születési idejét. A hálaszí-
vek elkészítésének költségét a 
Székesfehérvári Egyházme-
gye vállalja. Minden évben a 
június 10-ig beérkező neveket 
tudják az azévi búcsú idejére 
a hálaszívekbe vésetni. 
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Húsvét ünnepe Székesfehérváron  
Összefoglaló a püspöki szertartásokról 

hintette meg a híveket. A mi-
se ünnepélyesen folytatódott, 
majd a békeköszöntés alatt az 
Oltáriszentség is visszatért a 
templomba. A főpásztor el-
mondta, befogadtuk az örö-
möt, annak a tapasztalatnak 
az örömét, hogy feltámadt 
Krisztus. Ez az öröm áradjon 
ki köztünk, őrizzen meg min-
ket, adjon örömteli napokat, 
békességet mindenkinek. 

A püspöki Húsvéti szer-
tartások a Húsvétvasárnapi 
ünnepi szentmisével zárultak. 
Az apostolokkal együtt mi is 
a feltámadás tanúi legyünk. 
Krisztus feltámadt! Valóban 
feltámadt! - hirdette a főpász-
tor. 

 
Berta Kata 

világosság átváltoztatja a 
gyász csendjét a remény és 
öröm fényességévé válik”. 
Spányi Antal püspök a tűz 
megszentelése után megáldot-
ta a húsvéti gyertyával bevitte 
a fényt a templomba, és éne-
kelve hirdette: „Krisztus vilá-
gossága!" A húsvéti gyertyá-
ról meggyújtották a hívek 
gyertyáit, és az ószövetségi 
olvasmányok után fölgyúltak 
a fények, fölzúgtak ismét a 
templom harangjai, megszó-
laltak a csengők. Az evangéli-
um felolvasása után a jelenlé-
vők megújították keresztségi 
fogadalmukat. Ezt követte a 
víz megáldása és a minden-
szentek litániájának elimád-
kozása. A püspök végigjárt a 
sorok között és szentelt vízzel   

hagyománynak megfelelően. 
Az egyes stációknál a csalá-
dok imakönyvéből olvasott 
fel a főpásztor, amely a csa-
ládban megélt keresztek hor-
dozásáról, és azok krisztusi 
szeretettel való elfogadásáról 
szóltak. A közös imádsággal 
és énekekkel járt keresztút a 
Szentháromság temetőkápol-
nánál végződött, ahol a fő-
pásztor a város minden lakó-
jáért imádkozott. 

A Nagypéntek esti szertar-
tás kezdetén, a csendes bevo-
nulás után a főpásztor arcra 
borult az oltár előtt. Majd a 
liturgia középpontjában a 
passió, Jézus szenvedéstörté-
netének eléneklése állt. 
Spányi Antal megyés püspök 
homíliájában kiemelte: a ke-
reszt alatt hangzott el a mon-
dat, melyben minden más is 
értelmet nyert: „Ez valóban 
Isten Fia volt.” Így halála 
nem az élet pusztulása, ha-
nem a halál feletti győzelemé, 
amellyel megnyitotta a meny-
nyek kapuját. „Mindennek 
most még csak az elejét lát-
juk: a szenvedést, a halált, az 
őrzött sír elé gördülő követ. 
Mi történt valójában? Csak 
később látjuk meg, hogy min-
den miattunk, értünk történt. 
A kereszten függő Krisztus a 
szenvedés borzalmán túl a 
szeretet hatalmát mutatta meg 
nekünk.” - mondta a főpász-
tor. Majd az szertartáson az 
egész világért mondott egye-
temes könyörgések után ke-
reszthódolat következett, vé-
gül a hívek virrasztása a 
Szent Sír mellett. 

Húsvét vigília miséje a 
tűzszenteléssel kezdődött: „a 
sötétségből  kivezető  fény  és  

A Szent Három nap, 
Nagycsütörtök, Nagypéntek 
liturgiájával és a Húsvéti vi-
gíliával a hívek minden évben 
az Úr szenvedésére, halálára 
emlékeznek és megünneplik 
feltámadását, Jézus győzel-
mét a halál felett. A püspöki 
szertartásokon Spányi Antal 
elmondta: ezek a napok elénk 
állítják azokat az eseménye-
ket, amelyek Isten szereteté-
nek legfőbb megnyilvánulá-
sai, az emberek iránt.  

Az utolsó vacsora emléké-
re tartott püspöki szentmisé-
ben a főpásztor arról elmélke-
dett, hogy az Eucharisztiában 
Jézus maga marad velünk, 
erőnk forrásává, lelkünk táp-
lálékává válik. Az Eucharisz-
tia azonban nincs papok nél-
kül, akik Jézus nagycsütörtö-
ki imádsága nyomán a helyes 
Isten- és emberszeretetet ad-
ják tovább a híveknek. A ho-
mília után a megyés püspök 
az utolsó vacsora eseményei-
re emlékezve megmosta a vá-
ros képviselőtestületeiből ér-
kezett 12 férfi lábát. A láb-
mosás szertartása Jézus szol-
gáló szeretetét idézi elénk, 
amelyet parancsával megerő-
sített: „Úgy szeressétek egy-
mást, amint én szerettelek ti-
teket!” (Jn 13,34), odaadással 
és elfogadással. Ezen az estén 
az Oltáriszentség áthelyezése, 
az oltárfosztás, a templomban 
kialvó fények, és a virrasztás 
már Krisztus szenvedéstörté-
netének kezdetét elevenítették 
fel. 

Nagypénteken, délután 
Spányi Antal püspök vezeté-
sével a város papjai és hívei 
közös keresztutat jártak a Pa-
lotavárosban a több évtizedes  

A VIII. Fehérvári Versün-
nep döntőjében 13 tehetséges 
fehérvári diák lépett színpad-
ra április 8-án. Az idén is erős 
mezőny alakult ki, a fiatalok 
szavalataikkal bizonyították, 
hogy szeretik, értik is a verse-
ket  és  el  tudják varázsolni a  

közönséget. A VIII. Fehérvári 
Versünnep győztese a zsűri 
döntése alapján Marth Fruzsi-
na lett, aki Dsida Jenő Psal-
mus Hungaricus című versét 
adta elő. 

 
Fotó: Simon Erika 
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Kincses Kultúróvoda cí-
met kapott a Szent Imre Álta-
lános Iskola és Óvoda. Az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának pályázatán tizenkét 
intézmény nyerte el a címet. 
A székesfehérvári óvoda 
komplex programjában a mú-
zeumpedagógiai foglalkozá-
sok és a néphagyományok őr-
zése mellett a történelmi Bel-
város köztéri szobraival való 
ismerkedés is megtalálható. A 
tervek megvalósítására 1,25 
millió forint támogatásban ré-
szesültek. 

A Kincses Kultúróvoda 
pályázaton nyertes tizenkét 
intézmény egyike a székesfe-
hérvári Szent Imre Általános 
Iskola és Óvoda. A pályázatot 
abból a célból írták ki, hogy 
az óvodák és a kulturális in-
tézmények minél több módon 
működjenek együtt, és a gyer-
meknevelésben minél többet 
használják a különböző intéz-
mények kínálta lehetőségeket. 
Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának elismeréseit 
február 23-án dr. Hoppál Pé-
ter kultúráért felelős államtit-
kár és Závogyán Magdolna 
helyettes államtitkár adták át 
Budapesten. Az ünnepségen a 
fehérvári óvodások egy fran-
cia mesét adtak elő, hatalmas 
sikerrel. 

Dombi Mátyásné intéz-
ményegység-vezető az óvoda 
programjáról elmondta, hogy 
az egyház érték- és kultúra-
közvetítő szerepéhez igazodik 
az intézmény. „A pedagógi- 
ai programban és a minden-
napok során kiemelt jelentő-
ségű nálunk  a  művészeti  ne-  

velés: a zenei nevelésben 
használjuk a Kodály-
módszert, az ábrázolás és 
kézműves munkák tekinteté-
ben igyekszünk mestersége-
ket tanítani és kapcsolatban 
állunk mesteremberekkel is. 
A magyar népmesék jelentős 
szerepet játszanak a nevelő 
munkánkban, de más népek 
meséit is szívesen használjuk 
a foglalkozásokon. A törté-
nelmi Belvárosban elhelyez-
kedő óvodánk igyekszik ki-
használni az elhelyezkedésből 
fakadó előnyöket, a kisgyer-
mekeink jó ismerik a köztéri 
szobrokat és szívesen hallgat-
ják az ezekhez kapcsolódó 
történeteket.” 

A hagyományőrzésben a 
mezőföldi szokásokat közve-
títik, például az adventi idő-
szakban is. Ahogy az óvoda-
vezető fogalmazott, szeretnék 
újra megtanítani a néphagyo-
mányokat – nemcsak a gyere-
keknek, hanem a szülőknek 
is. Az óvoda értékközvetítés-
ről megfogalmazott filozófiá-
ja szerint az egész családot 
várják a nyitott ünnepekkor, 
amikor szép számmal jönnek 
a szülők, a nagyszülők, sőt 
még a dédszülők is. Az óvoda 
csoportjai részt vesznek mú-
zeumpedagógiai foglalkozá-
sokon, főképpen a Hetedhét 
Játékmúzeumot és az Egy-
házmegyei Múzeumot láto-
gatják, valamint a gyerekek-
nek színházbérletük is van. 
A projekttervek megvalósítá-
sára az óvoda 1,25 millió fo-
rint támogatásban részesül. 

 
Forrás: okkfehervar.hu 

A világ élvonalába tartozó 
sörök versenyén, a Barcelona 
Beer Challenge 2017 megmé-
rettetésen kiváló eredményt 
értek el a Székesfehérvári 
Püspök Sörei és a MONYO 
Brewing Co. sörkülönleges-
sége.  

A Prépost porter ezüstér-
met nyert English Porter 
kategóriában, a Szent Imre 
búzasör bronzérmet nyert 
Weissbier kategóriában, míg 
a MONYO Brewing Co. 
Anubis, történelmi söre 
ezüstérmet érdemelt Mixed-
Style Beer kategóriában. 

A Barcelona Beer Chal-
lenge 2017 sörversenyre 25 
országból több mint 800 sört 
nevezett 203 sörfőzde. A 
verseny magas színvonalát 
garantálta, hogy csak akkre-
ditációval rendelkező zsűri-
tagok bírálhattak.  

A díjakat Spányi Antal 
megyéspüspök, Németh Antal 
sörfőzőmester valamint Pein 
Ádám, a Székesfehérvári 
Püspök Söreit készítő 
MONYO Brewing Co. ügy-
vezetője mutatta be Székesfe-
hérváron a Szent Gellért 
Kézműves Sörözőben április 
3-án.  

A megyés püspök elmond-
ta, hogy a 2015-ben szentjeik-
ről és Székesfehérvár törté-
nelmében nagy szerepet ját-
szó papi méltóságról, a Szent 
Koronát őrző prépostról neve-
zett sörök létrehozásában 
főként lelkipásztori és nem 
üzleti szempontok vezérelték. 
A csak Székesfehérváron 
kapható sörök rangos díjaitól 
a város turisztikai vonzerejé-
nek növekedését is várja a 
püspök. 

 Fotó: Lakata Pál 

Az egyházmegye kispapsága 
a Szent Háromnap és Húsvét-
vasárnap közös ünneplésére 
az egyházmegye szívébe 
érkezett. Ezeknek a napoknak 
megszentelését a szentmisé-
ken kívül a zsolozsma imád-
kozásával végezték a ciszterci 
templomban  és a Szent Anna 

kápolnában, a hívek részvéte-
lével. Húsvétvasárnap a pap-
növendékek találkoztak fő-
pásztorukkal. A közös beszél-
getés után kölcsönös jókíván-
ságaikat fejezték ki. 

 
Ébner Vilmos  

és Németh Gábor kispapok 

http://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=news_9_8221
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A Székesfehérvári Egy-
házmegye hagyományosan 
konferenciákkal és szentmisé-
vel emlékezik meg minden 
évben 15. püspökéről, Pro-
hászka Ottokárról, születése 
és halála évfordulóján. Az ed-
dig elhangzott előadásokból 
már 7 kötet jelent meg, a Pro-
hászka - tanulmányok nyolca-
dik kötetét a nagy püspök 90. 
halálévfordulójára adta ki a 
Székesfehérvári Püspöki Szé-
keskáptalani Levéltár. A tu-
dományos igényességgel ké-
szült munkák felbecsülhetet-
len értékűek, hisz a tanul-
mánykötetekben megjelent 
írások évtizedek kényszerű 
hallgatása után élesztették új-
ra a Prohászka-ismeretet. A 
tudományos apparátussal el-
látott tanulmányok, így a 
nagyközönség számára is 
nyilvánossá váltak. A Székes-
fehérvári Egyházmegye püs-
pöke és a Központi Papneve-
lő Intézet rektora, Prohászka 
Ottokár halálának évfordulója 
alkalmából április 1-jén ren-
dezett ünnepségre a szeminá-
rium díszteremébe várta az 
érdeklődőket konferenciára, 
könyvbemutatóra, majd hála-
adó szentmisére az egyetemi 
templomba.  

Mózessy Gergely gyűjte-
ményigazgató, püspöki levél-
táros szerkesztésében készült, 
el a 2015-2017 között szü-
letett Prohászka tanulmányo-
kat összegző kötet. A konfe-
rencia elnökeként elmondta: 
Prohászka polihisztor egyéni-
sége bőségesen teremt lehető-
séget,  -  akárcsak  a források- 

a püspök polihisztor szemé-
lyiségét. 

A konferencia után a meg-
emlékezés szentmisével zárult 
az Egyetemi templomban, 
ahol a nagy szónok és lelki-
vezető az utolsó szentbeszédét 
mondta el 1927-ben. Spányi 
Antal püspök a szentmise 
főcelebránsa köszöntötte a 
megjelenteket, valamint a 
Prohászka tisztelőket, a Pro-
hászka Imaszövetség tagjait, 
akikkel közösen elmondta a 
papokért mondott napi imát. 
Marton Zsolt rektor a szenve-
dés, a halál titkáról beszélt 
Prohászka gondolatai nyo-
mán, és Jézusról, aki feltáma-
dás és az élet. 

A szentmise után az egész 
ünneplő közösség a főpásztor 
vezetésével a szeminárium 
udvarára vonult, ahol az egy-
kori papnevelő tanár, Magya-
rország apostola és tanítója 
szobránál elhelyezték az em-
lékezés virágait. A papnöven-
dékekkel együtt imádkoztak 
Prohászka boldoggá avatásá-
ért, a püspök közbenjárásáért, 
a magyar egyházért, papi hi-
vatásokért. 

 
 

Berta Kata 
Fotó: dr. Berta Gábor 

ban gazdag kor, amelyben élt, 
- hogy a Prohászka kutatók 

számos megközelítésben be-
mutassák a püspök óriási 
szellemi - lelki hagyatékát. A 
kötet szerkesztése során elő-
ször olyan szöveggel találko-
zunk, amelyek a püspök lá-
tásmódját próbálja meg rész-
letezni, akár korokon átívelve 
annak alakulását is tovább 
vizsgálni. Hogyan gondolko-
dott a protestantizmusról, ant-
ropológiáról, gazdaságbölcse-
letről, Amerikáról, nemzetisé-
gi kérdésről, cionizmusról. Új 
kutatási irányt hoztak a Pro-
hászka életmű feldolgozásá-
ban a megnyíló vatikáni le-
véltárak, amelyekből ponto-
san kiolvasható a Róma, ho-
gyan gondolkodott a székes-
fehérvári püspökről. A Pro-
hászka kutatások mindig ref-
lektálnak aktualitásokra is, 
centenáriumokra. Az elmúlt 
években sokan foglalkoztak 
Prohászka és a Nagy Háború 
kérdéskörével. A kötetben 
megjelennek háború társadal-
mi átalakulást eredményező 
következményei néhány kér-
déskört körbejárva. Az újdon-
ságokkal teli, érdekes írások 
közül terjedelmében kiemel-
kedik Kuminetz Géza PPKE 
Hittudományi Kar professzo-
rának, Prohászka Ottokár 
püspök gazdaságbölcseleti 
felfogásáról és annak aktuali-
tásáról írt a tanulmánya. 

A szeminárium Prohász- 
ka termében Tóth Krisztina 
egyháztörténész, a MTA 
„Lendület” kutatócsoportjá-
nak  tagja  Prohászka  Ottokár  

kalocsai érseki jelöltségét 
vizsgálva mutatta be, hogyan 
pozícionálhatjuk a főpásztort 
saját korában, miként véleke-
dett a kormány, a kormányzó, 
a nuncius, és a Szentszék a 
püspökkel kapcsolatban.  

A nagyböjti időhöz, de 
Prohászka gondolkodásához, 
életfelfogásához méltóan, Dr. 
Stella Leontin kanonok plébá-
nos Átélni Istent a szenvedés-
ben elmélkedése hangzott el 
még, amelyben elmondta: 
Prohászka a szó legnemesebb 
értelmében misztikus ember 
volt, mert megtapasztalta Is-
tent, az ünnepnapokban, hét-
köznapokban, az életnek min-
den szép és kevésbé szép terü-
letén. Krisztus-hordozóként 
felvette a keresztet, magáért 
másokért, egyházért, nemze-
tért, a szenvedésben eggyé 
vált Jézussal.  

A mai ember a Prohászka 
tanulmányokat olvasva rádöb-
ben arra, hogy a püspök meg-
nyilatkozásai mennyire eleve-
nek, érvényesek napjainkban 
is. Balogh Margit az MTA tu-
dományos főmunkatársa az 
évfordulóra megjelent tanul-
mánykötet bemutatásában ki-
emelte, több évtizedes kuta-
tás után sem tudta még feltár-
ni csak  egyre  közelebb hozni  

Prohászka Ottokár emlékmise  
halálának 90. évfordulója alkalmából 
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vitathatatlan és mind a mai 
napig töretlen. Sorsa nemcsak 
tükröződik a magyarság sor-
sában, hanem több mint ezer 
év alatt Magyarország törté-
netének és államiságának leg-
főbb szimbólumává is vált. 
Ennek ellenére koronánk ka-
landos históriájának számos 
fejezetét napjainkig homály 
fedi. A Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudomá-
nyi Kutatóközpont Történet-
tudományi  Intézetében  2012 
közepe óta működő „Lendü-
let” Szent Korona Kutatócso-
port szisztematikus kutató-
munkával ezeket a fehér fol-
tokat igyekszik feltárni és a 
nagyközönség számára is be-
mutatni.- mondta el a pro-
fesszor. 

A forgatókönyvet írta és 
rendezte Bárány Krisztián, a 
filmet testvére, Bárány Dániel 
fényképezte. A Bárány test-
vérek mind az öt magyar 
koronázóvárosba (Esztergom, 
Székesfehérvár, Pozsony, 
Sopron és Budapest), minde-
gyik koronázótemplom szín-
helyére és a Szent Korona 
legfontosabb őrzési helyeire, 
összesen közel húsz helyszín-
re kísérték el a szakértőket.  

A Szent Korona és koro-
názási kincseink nyomában 
című film székesfehérvári be-
mutatójára a Székesfehérvári 
Egyházmegye valamint a Vá-
rosi Levéltár és Kutatóintézet 
szervezésében került sor a 
Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban március 
28-án. A filmvetítés előtt 
Ugrits Tamás püspöki iroda-
igazgató köszöntötte az egy-
begyűlteket.  

A Szent Korona és koro-
názási kincseink nyomában 
címmel tudományos ismeret-
terjesztő film az MTA BTK 
TTI „Lendület” Szent Korona 
Kutatócsoport eddigi legfon-
tosabb kutatási eredményeiről 
és felfedezéseiről készült. Az 
egy órás alkotás szakértő-
főszereplője Pálffy Géza tör-
ténész, a kutatócsoport veze-
tője volt. A Szent Korona és 
koronázási kincseink nyomá-
ban című ismeretterjesztő 
film a magyarság első számú 
ereklyéje és legfőbb nemzeti 
kincse, a Szent Korona, vala-
mint a magyar felségjelvé-
nyek és királykoronázásaink 
eddig ismeretlen történetei-
nek felfedezésére hívja a né-
zőt. A Szent Korona tisztelete  
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szített illusztrációk gazdagít-
ják. A készítők legfőbb célja 
az volt, hogy a Szent Koroná-
ra, a koronázási jelvényekre 
és a magyar uralkodókoroná-
zásokra vonatkozó legfrissebb 
felfedezések minél szélesebb 
körben ismerté válhassanak. 
Reményeik szerint az alkotás 
alkalmas lesz arra is, hogy te-
levíziókban, filmszínházak-
ban, s nem utolsósorban a tör-
ténelemórákon vetítsék általá-
nos   és   középiskolákban  
egyaránt. Végül bíznak abban 
is, hogy eddig ismert és újon-
nan felfedezett koronázási 
kincseink bemutatásával mun-
kájuk elősegítheti a magyar 
lakosság történeti ismeretei-
nek elmélyítését és nemzeti 
identitásának erősítését is. 

A látványos ismeretter-
jesztő film megtekintése után 
Bárány Krisztiánnal, a film 
rendezőjével és Dr. Pálffy Gé-
za történésszel, az MTA 
„Lendület” Szent Korona  
Kutatócsoport vezetőjével 
Smohay András a Székesfe-
hérvári Egyházmegyei Múze-
um igazgatója beszélgetett. 

 
SA 

Képek: Somogyi Tamás 

Bárány Krisztián a bemu-
tatón elmondta: A tudomá-
nyos ismeretterjesztő filmben 
számos eddig ismeretlen ko-
ronázási kincsünk kerül első 
ízben alaposabb bemutatásra 
– például a legrégebbi koro-
nás országzászló (1618), az 
első budai koronázás (1792) 
magyar királyi udvarmesteri 
pálcája vagy éppen egy elve-
szettnek hitt koronázási jel-
vény, az utolsó pozsonyi 
szertartáson (1830) használt 
koronázási cipellő. Emellett a 
nézők megismerkedhetnek a 
korona legkorábbi hiteles, 
részletes és színes ábrázolá-
sának keletkezésével, Sopron 
elfeledett 17. századi koroná-
zó-városi múltjával, valamint 
a korona keresztje elferdülé-
sének legvalószínűbb re-
konstrukciójával éppúgy, 
mint a magyar felségjelvény 
legizgalmasabb kalandjaival, 
a világhódító Szülejmán szul-
tánhoz és Bethlen Gábor er-
délyi fejedelemhez fűződő vi-
szonyával, de még koronázá-
saink kulisszatitkaival is. 

A FilmLab által gyártott 
egy órás ismeretterjesztő fil-
met színészek és hagyomány-
őrzők  közreműködésével ké- 
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Második alkalommal za-
rándokolt Prohászka püspök 
temetkezési helyére a budake-
szi Prohászka Ottokár Gimná-
zium diákjainak egy csoportja, 
az iskola névadójára emlékez-
ve március 31-én. A biciklivel 
bejárt útvonal állomásain ke-
resztül a fiatalok egy lelki utat 
is bejártak, míg elérkeztek 
Székesfehérvárra, először a 
Püspöki Palota udvarára, ahol 
Spányi Antal megyés püspök 
várta a fiatalokat. 

A kísérő tanárokkal együtt 
a reggeli órákban indultak a 
tanulók biciklivel, akik közül 
tavaly már többen részt vettek 
a tavalyi zarándoklaton is. Bi-
lik János igazgatóhelyettes az 
elmúlt évben határozta el kol-
légáival, hogy hagyományt te-
remtve Prohászka püspök ha-
lálévfordulóján a nagy püs-
pöknek, Magyarország tanító-
jának  és  apostolának   gazdag  

növelni, a családi értékeket 
megőrizni.”  

A keresztútjárás záró imáját 
Spányi Antal megyés püspök 
mondta. Megköszönte, hogy 
számos család együtt imádko-
zott, hogy bepillantást nyerjen 
a feltámadás örömébe.  

„Legyen bátorságunk 
Krisztus ígéretére hivatkozni, 
hogy aki benne hisz, nem hal 
meg örökké.” - hangzott el a 
családok hagyományos virág-
vasárnapi keresztútjárásán 
Székesfehérváron április 9-
én. Idén is a Szent Kristóf 
templomtól indultak a sza-
badtéri stációk, amelyeket a 
Szent Imre Általános Iskola 
és Óvoda szervezésében 
gyermek szereplőkkel jelení-
tettek meg. A keresztút állo-
másain az elmélkedéseket a 
szülők olvasták fel. A csalá-
dokat ebben az esztendőben 
is elkísérte Spányi Antal püs-
pök, Ugrits Tamás irodaigaz-
gató, és Tóth Tamás plébá-
nos. 

Az óvónők felkészítésé-
vel korabeli ruhákat idézve 
öltöztek be a gyerekek és ele-
venítették meg Jézus szenve-
déstörténetének szereplőit. 
Az egyes stációkhoz kapcso-
lódó történéseket, szavak nél-
kül, pantomimszerűen adták 
elő a kisiskolások és óvódá-
sok. A keresztút állomásai 
között ismert gitáros énekek 
hangzottak el. 

Az egyes állomásoknál a 
szülők elmélkedései a család-
ban   megélt    nehézségekről,  

keresztekről szóltak, amelyek 
a leleményes, pazarló, vi-
szonzást nem váró szeretet-
ben válnak könnyűvé, oldód-
nak meg.  Beszéltek a türe-
lemmel viselt kritikáról, a 
másik feltétlen elfogadásáról. 
Szó esett arról is, hogyan vá-
laszoljunk irgalmas, megbo-
csátó szeretettel, amikor úgy 
érezzük, teher a család, és há-
tat fordítanak szeretetünknek. 
A keresztút témája volt még a 
családjukért dolgozó apák fe-
lelőssége, de a legreménytele-
nebb helyzetekből való kiút 
is, amikor szenvedélyek rab-
sága szét akarja zúzni a csalá-
di szeretetkapcsolatokat. Hin-
nünk kell, hogy a szeretet 
erősebb, mint a halál, hogy 
bízhatunk Krisztus örök élet-
ről szóló ígéretében. - hang-
zott el - mert, aki benne hisz, 
nem hal meg örökké. 
„Föltámadt Jézus, te a világ 
kiszolgáltatottsága elől a csa-
lád védő menedékébe jöttél e 
földre. Erősítsd meg a mi csa-
ládjainkat is, hogy menedékei 
legyenek tagjaiknak, és ottho-
nos legyél bennük te magad 
is. Taníts meg, velünk élő Jé-
zusunk, otthonainkat megbe-
csülni, a családi összetartást, 
a szeretet és tisztelet erényét  

Városi családi keresztút 

Megérezték mennyire 
fontos, hogy Krisztussal 
egységben felelősek vagyunk 
egymásért, minden kereszté-
nyért, az egész világért. 

 
Berta Kata 

Fotó: dr. Berta Gábor 

személyiségét egy zarándok-
lat segítségével hozzák köze-
lebb a fiatalokhoz. 

A megyés püspök az egy-
házmegye kegyhelyeinek 
imáiból ajándékozott a diá-
koknak és elmondta velük a 
Prohászka Imaszövetség imá-
ját. 

A fiatalok biciklis zarán-
doklatának utolsó állomása a 
Prohászka emléktemplom 
volt. Tóth Tamás a templom a 
plébánosa fogadta a zarán-
dokcsoportot, beszélt a püs-
pök síremléke előtt a főpász-
tor mai hatásáról, a hívők 
iránta érzett tiszteletéről. A 
diákok koszorút helyeztek el 
a 90 éve elhunyt székesfehér-
vári püspök sírján és imád-
koztak névadójuk, Prohászka 
Ottokár közbenjárásáért. 

 
Berta Kata 

Képek: Somogyi Tamás 
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sak a visszajelzések, a velük 
való törődést is fontos része a 
lelkipásztor szolgálatának. 

„E jelben győzni fogsz” 
hirdeti a székesfehérvári BV 
intézet kápolnájának oltárfel-
irata, amely Nagy Konstantin 
császár látomását idézi meg a 
Milvius-hídi csatában. A fog-
vatartottaknak is szükségük 
van erőre abban a harcban, 
amelyet önmagukkal kell 
megvívniuk, amikor belépnek 
a börtön falai közé és szembe 
találják magukat a tetteikért 
járó, látható valósággal. A 
börtönmisszió  segít  kilépni a  
hétköznapokból, és azokat 
tudja támogatni, akik Isten 
segítségével változtatni akar-
nak életükön. „Szükség van 
egy sürgős kulturális megté-
résre – hangsúlyozza Ferenc 
pápa is –, mely nem nyugszik 
bele abba, hogy a büntetésé 
az utolsó szó az életben, ... és 
nem elégszik meg a kizáróla-
gos büntető igazságszolgálta-
tással. Meg kell nyílni a kien-
gesztelő igazságosság és a 
visszailleszkedés konkrét táv-
lata előtt.” 

Berta Kata 

védje a börtön lakóit. Azt kí-
vánta a megjelenteknek tart-
sák meg életük belső kincseit, 
vigyék közelebb Istenhez éle-
tüket, hogy bemehessenek 
egykor az örökkévalóság bol-
dogságába. Ne felejtsék, hogy 
családjaiknak és a társadalom-
nak szüksége van rájuk. 

A büntetés-végrehajtási in-
tézet mb. parancsnoka, Szeidl 
Tamás  ezredes a szentmise 
végén elmondta, az intézet ki-
nyitotta a felekezetek és az 
egyházak képviselői előtt az 
ajtókat, hogy támogassák az 
ott dolgozók és a fogvatartot-
tak céljait, hogy a börtönlakók 
közösségi emberekké válja-
nak, és sikeresen integrálódja-
nak ismét a társadalomba.  

Tornyai Gábor börtönlel-
készi szolgálatában számos 
feladatot lát el, a szentmisék 
és a hitoktatás mellett, egyéni 
és közösségi lelkigondozást is 
végez. Gábor atya arról be-
szélt, ez a zárt világ teljessé-
gében tartalmazza akár egy 
kis város életét, mindenkinek 
szüksége van kisebb nagyobb 
mértékben a másikra. Az inté-
zetben  dolgozóknak  is fonto- 

győződj meg róla, hogy va-
gyok. Majd hozzáteszi - többé 
ne légy hitetlen, hanem hívő. 
Tamás, akinek szíve és lelke 
mélyén ott volt a láng, vissza-
tér hitben. Ezt a lángot alap-
ként, biztos pontként kell hor-
doznunk nekünk életünkben, 
mindenféle helyzetben.” - buz-
dított a püspök. 

A főpásztor beszélt még a 
feltámadt Krisztusról, aki így 
köszöntötte tanítványait: „Bé-
kesség Nektek!” Ez a köszön-
tés pontosan 365-ször szerepel 
a Bibliában, tehát naponta  ezt  
üzeni nekünk az Úr. „Lehetnek 
a körülményeink nem megfe-
lelőek a békére, de mindig vá-
gyódunk rá, akár itt a börtön 
falai között, akár a kinti világ-
ban. Szent Pált elfogják, kalo-
dába zárják, megverik, tömlöc-
be kerül, gyalázatos módon el-
bánnak vele. De Ő zsoltárokat 
énekelt a börtönben is, így 
nyerte el először a belső sza-
badságát, majd fizikai szaba-
dulását is.” A megyés püspök 
végül arra bíztatott, ahogy 
Szent Pál megőrizte belső hi-
tét, amelyet minden nehézség 
ellenére őrizni tudott, úgy mi 
is kell, hogy megtartsuk ma-
gunkban azt magunkban, ki-
tartsunk és haladjunk a jóban. 
„Belső „várkastélyunkat” épít-
sük az Úr számára kedves ott-
honná tenni. Az imádság, a jó 
magaviselet, a Biblia olvasása, 
által mindannyiunk lelkében 
visszhangozzék, békesség nek-
tek! - fejezte be beszédét 
Spányi Antal püspök, majd át-
adta a fogvatartottaknak vitt 
ajándékot, egy megáldott por-
celán angyalt, hogy segítse és  

Szentmisét mondott a szé-
kesfehérvári fegyház kápol-
nájában Spányi Antal püs-
pök, aki Szeidl Tamás bv. ez-
redes, mb. parancsnok és 
Tornyai Gábor börtönlelkész 
meghívására érkezett a fe-
gyintézetbe április 24-én.  

A liturgián részt vett a 
fegyház vezetősége és tizen-
hat fogvatartott.  „Húsvét 
után együtt ünnepeljük Krisz-
tust, aki magára vette bűnein-
ket, hogy segítsen mindnyá-
junkat a megszabadulásban, 
minden vétkünktől megsza-
badított. Úton vagyunk az 
öröm felé, ami a földi lét be-
zártságából és nyomorúságá-
ból az örök boldogságba ve-
zet.” - kezdte el a fogvatartot-
taknak mondott beszédét a 
megyés püspök.  

Az evangélium szavaihoz 
kapcsolódva Spányi Antal el-
mondta: „Mindannyiunk szá-
mára jól ismert hitetlen Ta-
más története, aki három 
éven keresztül Jézus mellett 
volt, hallotta szavait. „Ember 
így még nem beszélt.” - 
mondta az apostol, aki látta 
Jézus csodáit, a halottak fel-
támasztását. Mégis amikor 
Péter, János és a szent asszo-
nyok tanúságot tesznek arról, 
hogy Krisztus feltámadt, - aki 
ott vergődött a kereszten, aki 
kilehelte a lelkét, lándzsával 
átdöfték és eltemették, - Ta-
más nem hiszi el. Egyedül Ő 
az, aki a sötétség, a hitetlen-
ség, a magányosság, a ször-
nyű bezártság hatására nem 
mer hinni. Isten azonban, aki 
jó, megkeresi őt és azt mond-
ja neki, nézd meg sebeimet és  

Háromnapos püspöki nagyböjti lelkigyakorlat 
gondolkodással, tanulással, 
elmélkedéssel, imádsággal. A 
hit életünk mozgató rugója, 
erő és boldogság, béke és 
öröm, minden mást felülmúl. 
A hit össze is köt, egyházba 
hív, természetfeletti közössé-
get teremt. Jézus azt mondta, 
aki hisz bennem, annak örök 
élete  van!   „Éljünk  hittel  és 
 

(Folytatás a 11. oldalon!)  

lata, a keresztek hordozása, a 
béketűrő lélek, mindaz, ami a 
világ és az ember javát szol-
gálja. - hangzott el első nap a 
főpásztor nagyböjti lelkigya-
korlatában. A hitet legfőbb 
kincsüknek tartották az egyház 
nagy szentjei, a missziók vér-
tanúi, a szeretet szentjei mind! 
A hitet nekünk is így kell be-
fogadnunk a Szentírás, a lelki 
olvasmányok   által   elmélyült 

tetről, amelyre Krisztus tanított 
bennünket.  

Az egyház kétezer éve pró-
bálja missziós lélekkel meg-
osztani a hit örömét, a Lélek 
sugárzó erejével. Az igazság 
hirdetésével tanúságot tesz, 
akár a vértanúságot is vállalva, 
és tanúskodik a hitről a szere-
tetet gyakorlásával, híveinek 
életpéldájával. Ilyen a családi 
hűség vállalása, az élet szolgá- 

Nagyböjti lelkigyakorla-
tos szentbeszédeket tartott 
Spányi Antal megyés püspök 
a székesfehérvári székesegy-
házban, a Nagyhét első há-
rom napján.  

A főpásztor a három isteni 
erényről elmélkedett, a hitről, 
amely küldetést ad a hívőnek, 
a reményről, amelyet a ke-
resztény ember sugároz szét a 
világban,   és  szolgáló  szere
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(Folytatás a 10. oldalról!) 
 

fogadjuk be és sugározzuk 
családnak, munkatársnak, 
mindenkinek, az örök életet, 
Isten ajándékát, akár alkal-
mas, akár alkalmatlan, akár jó 
szívvel fogadják, akár ellen-
ségesen. Formálja hitünk a 
világot, benne az embert, ön-
magunkat és mindnyájunkat 
Isten akarata szerint. Hiszen 
az erő, ami a világot legyőz-
heti, az a mi hitünk!” - buzdí-
tott Spányi Antal püspök a 
hitről szóló elmélkedésében. 

Nem magunkban remé-
lünk, mert tudjuk, hogy egye-
dül gyengék, vagyunk, de 
bízhatunk Isten kegyelmében 
és szeretetében, aki ismer 
bennünket. Ami az embernek 
lehetetlen, Istennek lehetsé-
ges! -  hangsúlyozta a főpász- 

tor a második alkalommal lel-
kigyakorlatos beszédében.  

Nem e világ dolgaiban kell 
remélnünk, nem a sikerben, a 
jólétben, a világi előrejutás-
ban, karrierben. A vallásos re-
mény tárgya, hogy a Szentlé-
lek segítségével meg tudjuk 
különbözetni a jót a rossztól. 
Felismerjük a sátán céljait és 
működését életünkben, aki 
mindig megpróbál becsapni 
bennünket, elhitetni, hogy a 
bűn, az helyes, hisz mások is 
így élnek. A Lélek azonban 
megmutatja, hogy válhatnak 
apró árulásaink is, nagy bűn-
né. és segít felismerni az Úr 
akaratának elfogadását. A Lé-
lek szemével nézve úgy lá-
tunk mindent, ahogy az Úr is 
látja, és ez a reményben való 
látás. „A Szentlélekkel más-
ként nézzük önmagunkra, a  

másik emberre, a világra, az 
egyházra és mindenre. Más-
ként tekintünk a halálra is, 
nem mint a végső pusztulásra, 
hanem mint az atyai házba 
vezető kapura, aminek küszö-
bén az Atya vár minket, hogy 
bevezessen az örök boldog-
ságba.” - mondta a főpásztor 
majd hozzátette. „A mi remé-
nyünk szent, mert Istenhez 
vezet, a Hozzá vezető utat 
mutatja, a Vele való közössé-
get építi és valósítja meg. 
Töltse el szívünket és lelkün-
ket ez a szent remény, és 
legyünk hálásak Istennek 
ezért az ajándékáért!  

A püspöki lelkigyakorlat 
harmadik napján a főpásztor 
arról elmélkedett mit jelent a 
keresztény embernek szere-
tetben élni. A Nagyhét ese-
ményeiben Jézus megmutatta 
szeretetének egyik legna-
gyobb jelét: megmosta tanít-
ványai lábát, amellyel a szol-
gáló szeretetre tanított ben-
nünket. „Sokat beszélünk a 
szeretetről, amellyel sokan 
inkább visszaélnek. Jézus 
pedig a szeretet parancsát - 
szeresd Uradat, Istenedet és 
szeresd embertársadat - kiter-
jesztette minden emberre, 
egyetemes érvényűvé tette.”- 
emelte ki beszédében a me-
gyés püspök. Majd arról be- 

szélt, aki Jézust akarja követ-
ni, szeretnie kell. Mindeneke-
lőtt Istent, aki előbb szeretett 
minket, aki a kereszthalállal 
megmutatta nekünk, mennyi-
re szeret. Fiát adta értünk és 
gyermekeivé fogadott ben-
nünket. Nagy kegyelem, ha 
valamit megértünk ebből a 
szeretetből, amelyet tovább 
kell adnunk. Bár nehéz az 
embereket szeretnünk, akik 
naponta körülvesznek és 
azokat is, akikkel nem köt 
össze szorosan az élet, a sze-
retet parancsa azonban nem 
tesz kivételt senkivel. A sze-
resd felebarátodat, mint ön-
magadat parancsa nem érze-
lemről szól, hanem tettről, az 
irgalmas szamaritánus csele-
kedetéről.  

A főpásztor a háromnapos 
lelkigyakorlatos beszéde 
végén így buzdított: Isten 
nem ad nekünk teljesíthetet-
len parancsot! Nem kíván 
olyat, amit ne tudnánk meg-
tartani és megtenni kegyelmé-
nek segítségével. A szeretet 
parancsa felemel és kiteljesít. 
Éljünk az Istentől ajándékba 
kapott szeretetben, amelyet 
sugározzunk tovább magunk 
körül mindenki felé! 

 
Berta Kata 

Fotó: Somogyi Tamás 

Az egyetemes egyház vé-
dőszentjének, Szent Józsefnek 
liturgikus ünnepnapjához kap-
csolódva püspöki áldásban ré-
szesültek a családapák Szé-
kesfehérváron március 20-án. 
Spányi Antal megyés püspök 
a város papságával abba a 
templomba várta a családfő-
ket, amely egykor védőszent-
jeként tisztelte Szent Józsefet, 
Szűz Mária jegyesét.  

A székesfehérvári egyház-
megyében a hagyomány sze-
rint minden templomban meg-
áldották az édesapákat, kérve 
Szent József közbenjárását és 
áldását rájuk és családjuk éle-
tére. Spányi Antal megyés 
püspök a szentmise elején Fe-
renc pápát idézte, aki maga is 
gyakran fordul a szenthez és 
minden gondjában segítségét 
kéri. Szent Józsefnek nem-
csak  a  családokra,  hanem az 
egész  az  egyházra  is  gondja   

van, tisztelete miatt bekerült a 
római hivatalos misekönyv 
eucharisztikus imádságába is. 
„Szent József kétezer éve áll 
az emberek előtt úgy, mint a 
családok oltalmazója, a jó ha-
lálért közbenjáró védőszent, 
aki az egyházat, benne a pap-
ságot is védi és oltalmazza.”   

„Minden emberi élet, em-
beri sors titkokat hordoz. Sok-
szor nem látjuk, mi miért tör-
ténik, de Isten tudja mi a célja 
életünknek, számára minden 
élet nyitott könyv. Szent Jó-
zsef élete is sokféle titkot hor-
dozott. Ma is alig tudunk róla 
valamit, de ami világos előt-
tünk az éppen elég ahhoz, 
hogy minden apa példaként 
tekintsen rá.” - hangsúlyozta a 
főpásztor majd arról beszélt, 
hogy a szent egész életét Is-
tenre bízta, akkor is, amikor 
nem az történt vele, amit Ő 
előre elképzelt.  Mindenben rá  

hagyatkozott, mindig Isten 
tervét kereste, amely az em-
bernek kiteljesítő boldogságot 
jelent, egyedüli igaz, valósá-
got. „Félretette elgondolásait, 
terveit Máriával kapcsolatban 
is, elfogadta, hogy Isten más-
képp rendelkezett. Családja 
az Úr családja lett, és ez teljes 
odaadottságot kívánt tőle. 
Meg kellett járnia idegen 
országokat, és menekülnie 
kellett, de Ő minden helyzet-
ben óvta, védte ezt a családot, 
és gondoskodott róla.” 

A megyés püspök beszéde 
végén arra szólított fel, hogy 
Szent József liturgikus ünne-
pe segítsen megérteni mind-
annyiunknak, hogy Istennek 
az üdvösségre szóló terve van 
velünk, nem elégedhetünk 
meg pusztán emberi dolga-
inkkal. „A Gonosz mindent 
elkövet, hogy letérítsen min- 

ket utunkról, és mint egykor 
Ádámot és Évát, becsapjon 
bennünket. Ezért ne tűrjünk 
meg  semmiféle kiskaput,  en- 
gedményeket. Ne adjunk teret 
a kísértéseknek, küzdjünk 
meg azért, hogy azzá váljunk, 
amilyennek Isten elgondolt 
bennünket. Küldetésünket 
megélve hordozzuk Isten ál-
dását a világba, a nehézségek 
közepette is, az örömben és a 
boldogságban is. Így marad 
meg a családi kötelék, a há-
zastársi hűség.” 

A szentmise végén külön 
áldásban részesültek az édes-
apák, akikért a főpásztor, 
Szent József közbenjárását 
kérte, hogy az ő példája nyo-
mán vezessék családjukat, 
segítsék társaikat és imádság-
ra, hitre neveljék gyermekei-
ket. 

Berta Kata 
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Május 19-ig 
a Szent Korona Galériában 

A “Frissítő forrás”  
500 éves a reformáció programsorozat részeként 

Imádságos tiszta forrás 
 

Szekeres Erzsébet 
Benedek Elek-díjas textilművész 

kiállítása 
 

A kiállítás megtekinthető május 19-ig 
hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 9-15 óráig 

 
Május 22-ig 

a Szent Cecília teremben 

„Örvendjen az egész világ” 

Kodály-emlékek 
 

A Zenei Nevelésért Alapítvány  
és a Szent István Király Múzeum kiállítása 

Kodály Zoltán születésének 135.,  
halálának 50. évfordulója tiszteletére 

 

Megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében! 

 
Május 13. (szombat) 9 óra 

V. Egyházmegyei Ki mit tud 
döntő 

 
Május 18-19. 10-18 óráig 

XI. Katolikus Könyvnapok 
A részletes programot honlapunkon olvashatják! 

 

Május 18. (csütörtök) 13 óra 
Útkereső Filmklub 

A XI. Katolikus Könyvnapok keretében 
 

Szent Pál élete  
(2000., 170 perc) 

 

Rendező:  

Roger Young    
 

Szereplők:  

Johannes Brandrup, Franco Nero,  
Thomas Lockyer  

 
Krisztus keresztre feszítése után a zsidó vallási vezetők nem 
jutnak egyetértésre. Nagy kérdés számukra, hogy Jézus tanítá-
sa mellett álljanak-e ki, vagy vessék el azt? Jézus tanainak 
legádázabb ellensége Saul és Rúben, két magas rangú főpap. 
Saul még Damaszkuszba is elutazik, hogy minden áron irtsa 
Jézus követőit. Útközben megrázó dolog történik vele: elveszí- 

ti látását és hirtelen felismeri,  hogy  mi is az ő küldetése való-
jában? Elrendelt feladata, hogy a pogányok között Jézus igéjét 
hirdesse. Megvilágosodását követően Pálnak nevezi magát, 
ami annyit jelent: „kicsi” A névváltoztatással az a célja, hogy 
végleg eloszlassa a korábban általa üldözött Jézus-követők   
félelmét. Pál igehirdetése hozzásegítette Krisztus követőit, 
hogy keresztény közösséggé alakulhassanak, amely megterem-
tette az egyház alapját és majd kétezer éven át, napjainkig 
fennmaradt.  

  

A belépés díjtalan! 

 
Május 18. (csütörtök) 17.30 óra 
A XI. Katolikus Könyvnapok keretében 

„Bízz benne(m)”!     
Mire képes a bizalom  

a nevelésben és a vezetésben? 
 

Pécsi Rita 
neveléskutató 

előadássorozata  
pedagógusoknak és szülőknek 

IV. előadás 
 

 

Belépő: 800 Ft előadásonként 
Kreditpont előadásonként 2,5      

 
2017. május 19. (péntek) 14 óra 

Útkereső Filmklub 
A XI. Katolikus Könyvnapok keretében 

 

Placia atya, aki megjárta  
a Gulágot 

(2005., 110 perc) 
 

Rendező:  

Széll Péter   
 

A II. világháborúban Magyarországról 800 000 embert hur-
coltak el az oroszok. A Szovjetunióban 700 lágerben 3 és fél 
millió politikai foglyot dolgoztattak. A pokol egyik túlélője dr. 
Olofsson Placid bencés szerzetes.  
Placid atya 1916. december 16-án született. 1939-ben szentel-
ték pappá, később doktorált. A Bencés rend soproni, pápai, 
majd budapesti gimnáziumában tanított. 1946-ban letartóztat-
ták, a Gulágra hurcolták, majd 10 év fogság következett. Azon 
kevesek közé tartozik, aki hazatért. Hála Istennek megérte a 
100 évet. A közelmúltban tért meg Teremtőjéhez. 

  

A belépés díjtalan! 

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház  
a műsorváltoztatás jogát fenntartja! 

 

Aktuális programjainkról  
a honlapunkon tájékozódhat! 

www.szentistvanmuvelodesihaz.hu 

http://www.gvkik.hu/wiki/index.php5/Szekeres_Erzs%C3%A9bet
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Május 19. (péntek) 17.30 óra 
A XI. Katolikus Könyvnapok keretében 

A francia forradalom  
és a katolikus egyház   

címmel tart előadást 
 

Dr. Török József 
teológus, egyháztörténész, egyetemi tanár 

 

A belépés díjtalan! 

 
Május 18-19-én 10-17 óráig 

A XI. Katolikus Könyvnapok keretében 

Varázslatos játék kuckó! 
Kecskés Márta játékvezetővel  

 

Ha szeretsz olvasni, mesélni és játszani, akkor gyere el hoz-
zánk! Kis kuckónkban megtalálhatók lesznek mindazok a játé-
kok, amelyekkel mesét szőhetsz, beszélgethetsz, gondolkod-
hatsz, jól szórakozhatsz. 
 

Néhány játék a kínálatból: 

Dixit,Tabu,Concept,Imagine, Batamo,Pouet, pouet 
és még sok más! 

 

Gyere és töltsünk el pár vidám órát együtt! 

 
Május 25. (csütörtök) 18.30 óra 

A Classical Players 

Anna Wolf - cselló 

Maria Kasznia - zongora 
 

Műsoron: 
Brahms, Kodály, Beethoven, Bach és más művek 

 

A belépés ingyenes, adományokat elfogadunk! 

 
Május 26. (péntek) 16 óra 

 

A  Szín-Folt Művészeti Alapítvány  
és a SzKiTa-KIMMEL Kft szervezésében 

 

22. Nemzetközi  
Miniatűr Kiállítás 

 

Köszöntőt mond: 

Szabó Károly Attila 
a Szín-Folt Művészeti Alapítvány  

Kuratóriumának elnöke 
 

A kiállítást megnyitja: 

Kozák Attila 
képzőművész 

 

A kiállítás megtekinthető június 23-ig 
 

A megnyitón a Rád pusztai Ikon Pincészet  
és a Konyári pincészet  

kiváló borait kóstolhatják vendégeink 
 

Információ: 
Szabó Károly Attila 30/9517294 
E-mail: szaboka.ais@gmail.com 

A Reformáció Emlékéve 
programsorozat keretében áp-
rilis 17-én kiállítás nyílt Sze-
keres Erzsébet Benedek Elek-
díjas textilművész alkotásai-
ból „Imádságos tiszta forrás” 
címmel, Székesfehérváron, a 
Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház, Szent Koro-
na Galériájában. 

A megnyitón először 
Spányi Antal megyés püspök 
mondott köszöntőt. A mű-
vésznőt méltatva elmondta: 
„Az igazi művészeti alkotás, 
olyan örök igazságokhoz ve-
zet bennünket, amelynek gyö-
kere maga az Isten. A világot 
így szemlélő, látószemű mű-
vész az Istenhez vezeti az 
embert. Ez a kiállítás, alkal-
mas arra, hogy igazán mélyen 
szembe nézzünk teremtett-
ségünk valóságával.”- hang-
súlyozta főpásztor. 

A kiállítást Köntös László, 
a Dunántúli Református Egy-
házkerület lelkészi főjegyzője 
nyitotta meg. „Szekeres Er-
zsébet textilművészetében 
megfogalmazott témája a 
Tiszta Forrás, amelyhez visz-
sza kell térnünk, amelyet ko-
runk embere keres. Ez a kiál-
lítás rámutat arra, hol van az a 
forrás, amely választ ad a mai 
világ zűrzavarára, amely kö-
rülvesz bennünket. Egy refor-
mátus jubileumi kiállítás egy 
katolikus kiállítóhelyen, kato-
likus püspök köszöntőjével 
üzenet értékű. Arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a keresztény-
ség egészének együtt kell rá-
mutatnia a Tiszta Forrásra.” - 
emelte ki megnyitó beszédé-
ben a főjegyző. 

A művészt és alkotásait Jó-
zsa Judit művészettörténész, a 
Magyar Kultúra Lovagja mél-
tatta. Lelki társának nevezte 
Szekeres Erzsébetet, akiről 
mint  mondta,  egész  életmű-
vében  a  magyar nemzeti 
művészet bontakozik ki. „A 
művészetnek csodálatos vilá-
ga van, a Szekeres Erzsébet-i 
művészet, formába kerekedett 
világ, amely a tiszta for-
rásból merít, a népművészet  
tiszta forrásából.  Olyan őské- 

peket, szimbólumokat hasz-
nál, amelyek minden magyar 
lélekhez szólnak. Lelki meg-
tisztulásra is alkalmas ez a 
kiállítás. Végignézve az 
Imádságos tiszta forrás elne-
vezésű tárlat anyagát: a zsol-
tárokat, a dicséreteteket és a 
gyönyörű festett kazettás 
templomokra emlékeztető 
varrottas faliképeket, azt 
érezhetjük, hogy a művész-
nővel együtt mi magunk is 
imádságos lélekkel meríthe-
tünk a tiszta forrásból.” - 
mondta el Józsa Judit. 

A megnyitón közreműkö-
dött Maczkó Mária Magyar 
Örökség-díjas és Príma-díjas 
népdalénekes.  

Szekeres Erzsébet új alko-
tásainak témáját a templomi 
énekes könyv énekeiből me-
rítette, de régebbi szőtteseit 
elhozta a fehérvári tárlatra. 
„Örömmel készítettem ezt a 
kiállítás, és azt kívánom, 
hogy aki megnézi annak is 
öröme legyen benne. Igye-
keztem azt a hitbéli tisztasá-
got visszaadni műveimmel, 
amit a reformáció is elindított 
annak idején.” – mondta el a 
művésznő. 

A Szent Korona Galériá-
ban látható szőtteseket áthat-
ja a tisztaság, az egyszerűség. 
A térbe belépő látogató itt 
megpihenhet, a látvány a 
legnemesebb, legtisztább mó-
don felemeli lelkét.  A kiállí-
tás május 19-ig tekinthető 
meg. 

 
Berta Kata 
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BÉRMÁLÁS  
AGÁRDON ÉS MÓRON 
Május 7-én, vasárnap Spányi 
Antal megyés püspök bérmál 
9.30-kor az agárdi, 16 órakor 
a móri templomban. 
 
PAPI TOVÁBBKÉPZÉS 
SZÉKESFEHÉRVÁRON 
Május 11-én a Székesfehér-
vári Egyházmegye papságá-
nak Főtisztelendő Dr. Lukácsi 
Zoltán, a Győri Hittudományi 
Főiskola rektora tart rekollek-
ciós szentségimádást és elő-
adást. A találkozón Spányi 
Antal megyés püspök ad tájé-
koztatást az egész egyházme-
gyét érintő kérdésekről, ese-
ményekről. 
 
PÜSPÖKI ELŐADÁS 
KASZAP ISTVÁNRÓL  
A PÁPAI KÉSZ-BEN 
Május 11-én, csütörtökön, 17 
órakor a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége pápai cso-
portjának meghívására 
Spányi Antal megyés püspök 
tart előadást Kaszap István 
életpéldájáról és boldoggá 
avatásának ügyéről a Jókai 
Mór Városi Könyvtárban. 
 
PÜSPÖKI ELŐADÁS  
ÉS SZENTMISE  
A SZÉCSÉNYI  
KARITÁSZ NAPOKON 
Május 12-én, szombaton 
17.30-kor kezdődő szécsényi 
Karitász Napok keretében, 18 
órai kezdettel a Katolikus Ka-
ritász helyzetéről, tevékeny-
ségéről és feladatairól tart 
előadást Spányi Antal kari-
tász elnök a szécsényi feren-
ces templomban. A főpásztor 
a 19 órakor kezdődő ünnepi 
szentmise után megnyitja a 
szécsényi karitászcsoport mű-
ködését bemutató kiállítást és 
átadja a díjakat a karitász 
gyermekrajzpályázat nyerte-
seinek.  
 
VARGA LÁSZLÓ  
PÜSPÖKKÉ SZENTELÉSE 
ÉS BEIKTATÁSA  
KAPOSVÁRON 
Május 13-án, szombaton 11 
órakor a kaposvári székes-
egyházban, lesz Varga László 
a   Kaposvári    Egyházmegye 

Általános helynökének püs-
pökké szentelése és beiktatá-
sa. Az ünnepségen részt vesz 
Spányi Antal püspök.  
Varga László 1956. augusztus 
17-én született Tapolcán. Fel-
sőfokú tanulmányait a Köz-
ponti Szemináriumban és a 
Szegedi Szemináriumban vé-
gezte. 1982. április 17-én 
szentelték pappá Tapolcán a 
Veszprémi Egyházmegye 
szolgálatára. 1993-ban, a ma-
gyarországi egyházmegyék 
határainak átrendezését köve-
tően, a Kaposvári Egyházme-
gye papja lett. 
Szolgálati helyei: 
1982-1987: káplán Várpalo-
tán; 1987-1993: plébános So-
mogysámsonon; 1993-tól plé-
bános a kaposvári Szent Imre 
templomban; 2009-től a Ka-
posvári Egyházmegye iroda-
igazgatója; 2013-tól a Kapos-
vári Egyházmegye általános 
helynöke. 
 
ÜNNEPI SZENTMISE  
SZÁRAZRÉT - FATIMAI 
BOLDOGASSZONY  
TEMPLOMBAN  
A FATIMAI JELENÉSEK 
100. ÉVFORDULÓJÁN  
Május 13-án ünnepeljük a 
Boldogságos Szűz Mária fati-
mai jelenésének 100. évfor-
dulóját. Székesfehérváron a 
Fatimai Boldogasszony plé-
bánia templomában ünnepi 
szentmisét celebrál szomba-
ton, 12 órai kezdettel Dékány 
Árpád Sixtus zirci apát. 
 
V. EGYHÁZMEGYEI  
KI MIT TUD DÖNTŐ 
Május 13-án, szombaton 9 
órakor a Szent István Hitokta-
tási és Művelődési Ház által 
rendezett V. Egyházmegyei 
Ki mit tud döntőjét rendezik 
meg, melyet Spányi Antal 
megyés püspök nyit meg. 
 
PÜSPÖKI SZENTMISE 
BOGNER MÁRIA MARGIT 
HALÁLÁNAK  
ÉVFORDULÓJÁN  
ÉRD-ÓVÁROSBAN 
Május 13-án, szombaton 17 
órakor Érd-Óvárosi plébánia-
templomban ünnepi szentmi-
se  keretében  emlékezik  meg  

Spányi Antal megyés püspök 
az egyházmegye papságával, 
Bogner Mária Margit vizitáci-
ós nővér halálának évfordu-
lójáról. A szentmise után a fő-
pásztor vezetésével imádkoz-
nak a zarándokok  a szentéletű 
nővér sírjánál, mihamarabbi 
boldoggá avatásáért. 
 
ÜNNEPI SZENTMISE 
NAGYVÁRADON  
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY 
SZENTTÉ AVATÁSÁNAK 
825. ÉVFORDULÓJA  
ALKALMÁBÓL 
Május 14-én, vasárnap 11 óra-
kor a nagyváradi székesegy-
házban  hálaadó szentmisével 
ünneplik Szent László király 
szentté avatásának 825. évfor-
dulóját. A szentmise után kör-
menetet tartanak Szent László 
ereklyéjével. Böcskei László 
nagyváradi megyés püspök  
meghívására, az eseményen 
részt vesz Spányi Antal szé-
kesfehérvári püspök is. 
 
FEHÉRVÁR KÖSZÖNTI 
KATONÁIT - 10 ÉVES AZ  
MH ÖSSZHADERŐNEMI 
PARANCSNOKSÁG 
Május 18-án 10 éves jubileu-
mát ünnepli az MH Összhad-
erőnemi Parancsnokság a „Fe-
hérvár köszönti katonáit” el-
nevezésű gálaesttel 18 órakor 
a Vörösmarty Színházban. Az 
eseményen részt vesz Spányi 
Antal püspök. 
 
XI. KATOLIKUS  
KÖNYVNAPOK  
SZÉKESFEHÉRVÁRON 
Május 18-19-én 10-18 óráig. 
megszervezésre kerül a Szent 
István Hitoktatási és Művelő-
dési Ház rendezésében a Ka-
tolikus Könyvnapok Székesfe-
hérváron. A rendezvényt 18-
án 10 órakor Spányi Antal 
megyés püspök nyitja meg. A 
könyvnapokat Dr. Török 
László egyháztörténész, egye-
temi tanár előadása zárja: A 
francia forradalom és a katoli-
kus egyház címmel. 
 
BÉRMÁLÁS BODAJKON 
Május 20-án, szombaton 16 
órakor  Spányi Antal megyés 
püspök bérmál a bodajki 
templomban. 
 
BÉRMÁLÁS TATABÁNYA-
BÁNHIDÁN ÉS  
SZIGETSZENTMIKLÓSON 
Május 21-én, vasárnap Spányi  

Antal megyés püspök bérmál 
10 órakor a bánhidai, 16 óra-
kor a szigetszentmiklósi temp-
lomban. 
 
A SZENT ISTVÁN  
KÖNYVHÉT MEGNYITÓJA 
ÉS A STEPHANUS-DÍJAK 
ÁTADÁSA BUDAPESTEN 
A Szent István Társulat a ma-
gyarországi keresztény könyv-
kiadók részvételével idén 25. 
alkalommal rendezi meg a 
Szent István Könyvhetet má-
jus 22-től 27-ig. A hagyomá-
nyoknak megfelelően az iro-
dalmi és teológiai Stephanus-
díjakat Erdő Péter bíboros, 
prímás, esztergom-budapesti 
érsek és Spányi Antal székes-
fehérvári megyés püspök adja 
át május 22-én, hétfőn 11 
órakor a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem dísztermében. 
 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI 
SZENT ISTVÁN KIRÁLY- 
SZÉKESEGYHÁZ  
MŰEMLÉKI KUTATÁSA 
ÉS HELYREÁLLÍTÁSA - 
ÖRÖKSÉGVÉDELMI  
KONFERENCIA  
 
Május 25-én a Székesfehérvá-
ri Egyházmegye, a Miniszter-
elnökség Kulturális Örökség-
védelmi Főosztálya, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
Egyházi, Nemzetiségi és Civil 
Társadalmi Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkársága kon-
ferenciát szervez a Székesfe-
hérvári Szent István Király-
Székesegyház műemléki kuta-
tása és helyreállítása címmel a 
Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban (Székes-
fehérvár, Liszt Ferenc u. 1.), 
és a Szent István király-
székesegyházban (Székesfe-
hérvár, II. János Pál pápa tér). 
 
Program: Szent István Hitok-
tatási és Művelődési Ház  
10:00 Köszöntők - Spányi 
Antal székesfehérvári me-
gyéspüspök, Fülöp Attila 
egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkár, 
dr. Cser-Palkovics András 
Székesfehérvár polgármestere, 
Dancs Norbert járási hivatal-
vezető, Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Székesfehérvári 
Járási Hivatal 

10:25 Dr. Kozma Róbert jog- 
 

(Folytatás a 15. oldalon!) 
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(Folytatás a 14. oldalról!) 
 
tanácsos, Equinox Tender 
Kft.: A projektre vonatkozó 
beszerzések szervezése és le-
bonyolítása 
10:40 Bartos György művé-
szettörténész: A székesegyház 
építéstörténete 
10:55 Gaylhoffer Kovács Gá-
bor művészettörténész: Ér-
tékleltár  szerepe  a székes-
egyház kutatásában és felújí-
tásában 
11:10 Kávészünet 
11:30 Bíró László restaurá-
tor-művész: Restaurátori ku-
tatások rendszere, alapfogal-
mak és gyakorlati hasznosítá-
suk a székesegyház kutatásá-
ban és felújításában 
11:45 Takács Zoltán restaurá-
tor: Stukkó és műmárvány fe-
lületek kutatása a székesegy-
házban 
12:00 Szőnyi Zsuzsa faszob-
rász-restaurátor művész: Fa-
berendezések kutatása a szé-
kesegyházban 
12:15 Jeszeniczky Ildikó fes-
tő-restaurátor művész: Falké-
pek és vászonképek kutatása 
a székesegyházban 
12:30 Ebédszünet 
 
Szent István király-székes-
egyház:  
14:00 Szabó János ötvös-
restaurátor: Fém berendezési 
tárgyak kutatás és restaurá-
lása a székesegyház altemp-
lomában - helyszíni prezentá-
ció 
14:15 Horváth Zoltán András 
geológus: A restaurátori ku-
tatás támogatása épületfizi-
kai vizsgálatokkal 
14:30 Takács Zoltán restaurá-
tor és Takácsné Szabó Mari-
ann festő-restaurátor művész: 
Stukkó és műmárvány felüle-
tek kutatása - helyszíni pre-
zentáció 
14:45 Szőnyi Zsuzsa faszob-
rász-restaurátor művész: Fa-
berendezések kutatása - hely-
színi prezentáció 
15:00 Jeszeniczky Ildikó fes-
tő-restaurátor művész: Falké-
pek és vászonképek kutatása - 
helyszíni prezentáció 
15:15 Jeszeniczky Ildikó fes-
tő-restaurátor művész: A szé-
kesegyház északi és déli ká-
polnájának restaurálása - 
helyszíni prezentáció 
15:45 Smohay András művé-
szettörténész: Összefoglaló 
zárszó 

A konferencia a közszolgálati 
tisztviselők (köz- és kor-
mánytisztviselők) továbbkép-
zési kötelezettségét szabályo-
zó 487/2013. (XII. 17.) korm. 
rendeletnek megfelelően az 
örökségvédelmi szakügyinté-
zők kötelező továbbképzé-
sének része. 
 
KÖZÖS  
SZENTSÉGIMÁDÁS  
A SZÉKESFEHÉRVÁRI 
EGYHÁZMEGYÉBEN 
Május 25-én, Áldozócsütör-
tök napján 17 és 19 óra kö-
zött a Székesfehérvári Egy-
házmegye minden templomá-
ban szentségimádást tartanak 
az egyházmegye lelki meg-
újulásáért, a papi és szerzete-
si hivatásokért, a családokért, 
a magyar nemzetért. A plébá-
niákon a lelkipásztorok, az 
oldallagosan ellátott plébáni-
ákon a világi lelkipásztori 
munkatársak segítségével 
szerveznek imaórákat, hogy 
minden hívő részesülhessen a 
közös imádság kegyelmében. 
Spányi Antal megyés püspök 
arra kéri Rózsafüzér Társulat, 
a Prohászka Imaszövetség 
tagjait, a család -és ifjúsági 
közösségeket, a lelkiségi 
mozgalmakat, a világi mun-
katársakat, hogy minél töb-
ben imádkozzanak együtt az 
egyházmegyéért, egyházun-
kért. 
 
„MINDENÜNK  
E ZÁSZLÓ”  
A Honvédség és Társadalom 
Baráti Kör Székesfehérvári 
Szervezete, valamint a nagy-
váradi Tanoda Egyesület 
hadtörténelmi, honvédelmi 
témájú, nemzetközi gyermek-
rajzpályázatot hirdetett „Min-
denünk e zászló, sosem hagy-
juk el” mottóval, a történe-
lem iránt érdeklődő és alkot-
ni vágyó fiataloknak. Az idei 
– immár ötödik alkalommal 
kiírásra került gyermekrajz-
pályázat fővédnökségét ismét 
vállalta Biró Rozália elnök 
asszony, Bihar megye parla-
menti képviselője, Dr. Cser-
Palkovics András úr, Székes-
fehérvár  polgármestere, a 
HTBK tiszteletbeli elnöke, 
valamint ebben az évben is 
fővédnökként támogatja a 
kezdeményezést Vargha Ta-
más miniszterhelyettes úr, a 
HM parlamenti államtitkára, 
Spányi Antal székesfehérvári  

püspök, és Pásztor Sándor úr, a 
Bihar Megyei Tanács elnöke. 
Az ünnepélyes díjátadóra május 
26-án, pénteken, 13 órakor 
kerül sor a Szent István Hitokta-
tási és Művelődési Házban. 
 
BÉRMÁLÁS BIÁN 
Május 27-én, szombaton 10 
órakor Spányi Antal megyés 
püspök bérmál  a biai templom-
ban.  
 
BÉRMÁLÁS  
PILISVÖRÖSVÁRON  
Május 28-án, vasárnap 10 óra-
kor Spányi Antal megyés püs-
pök bérmál a pilisvörösvári 
templomban.  
 
PÜSPÖKI SZENTMISE  
HŐSÖK NAPJÁN  
A DONI-KÁPOLNÁNÁL 
Május 28-án, vasárnap 15 óra-
kor  a Doni kápolnánál (Pákozd. 
Mészeg-hegy) Hősök-napi ün-
nepi szentmisét tart Spányi 
Antal megyés püspök az első és 
a második világháborúban el-
esettekért. 
 
NEKÜNK MUNKA, NEKIK 
ÁLOM PROGRAM  
- KARITÁSZ PROGRAM A 

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ 
EMBEREKÉRT  
SZÉKESFEHÉRVÁRON IS 
Országossá nőtte ki magát a Ne- 

ked MUNKA, nekem 
ÁLOM! program, amelynek 
célja, hogy egy napra össze-
hozza a fogyatékossággal 
élő, valamint a megváltozott 
munkaképességű álláskere-
sőket, a fogadásukra nyitott 
vállalatokkal, cégekkel. 
Május 30-án, Budapesten és 
19 vidéki helyszínen rendez-
nek különleges nyílt napot, 
ahol a programra pályázó 
fogyatékossággal élő jelent-
kezőknek lehetőségük adó-
dik bepillantást nyerni álom-
munkájukba. Idén várhatóan 
több mint 200 résztvevő és 
ugyanennyi munkáltató 
vehet részt a programban. A 
11 órakor kezdődő fehérvári 
programok előtt Spányi 
Antal püspök, karitász-elnök 
tart sajtótájékoztatót a Neked 
MUNKA, nekem ÁLOM 
elnevezésű karitász akcióról. 
 
ELINDULÁSÁNAK  
13. ÉVFORDULÓJÁT  
ÜNNEPLI  
A MAGYAR  
KATOLIKUS RÁDIÓ 
Május 31-én a Magyar Kato-
likus Rádió elindulásának 
13. évfordulóját ünnepli. 
Spányi Antal püspök, a rádió 
vezérigazgatója ünnepi 
szentmisét tart a katolikus 
rádió kápolnájában. 

Huber János Pál szobrász-
művész 1773-ben készült 
Szent István és Szent Imre 
szobrát daru segítségével 
emelték le a székesfehérvári 
Szent István király-székes-
egyház homlokzatáról április 
18-án. Mivel a közel kétszáz-
ötven esztendős szobrok po-
rózus kőanyaga fokozott vé-
delemre és folyamatos kar-
bantartásra szorul, restaurá-
torművészek másolatot készí-
tenek róluk, melyeket nyár 
elején helyeznek el  a székes-
egyház homlokzatán.  

Az eredeti szobrok a Püs-
pöki Palota tavaly felújított 
kertjébe kerülnek, ahol meg-
felelő védelmet biztosítanak 
számukra. A folyamatos gon-
dos karbantartás még hosszú 
ideig garantálhatja az eredeti 
barokk kori műalkotások 
megmaradását. A II. világhá-
borúban elpusztult Szent 
László szobrot 1960-ban An-
tal Károly szobrászművész 
pótolta, ezért arról nem készül 
másolat. 

 
Fotó: Lakata Pál 
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A Barátok Boltja ajánlatából: 
 

Elsőáldozásra ajánljuk: 
Elsőáldozók könyve 

Időutazás a Biblia világában 
Magyar szentek élete 

A keresztény Európa szentjei 
Isten gyermeke vagyok - imakönyv 

 

Bérmálásra ajánljuk: 

Vegyétek a Szentlelket - Bérmálkozók könyve 
Youcat - ifjúsági katekizmus 

Bibilia - nagy bőrborítású 
Az örömök útján - Böjte Csaba gondolatai 

 

Valamint rózsafüzér, fényképalbum,  
gyertya, társasjáték 

 

Május a Szűzanya hónapja - Könyvajánlatunk: 
Imádkozzunk Szűz Máriával májusban,  

A Szent Szűz Mária élete, Ave Maria,  
Ime az Úr szolgáló leánya, Mária élete 

 

Szeretettel várunk minden Kedves Vásárlót! 
 Hétfőtől péntekig 9-17 óráig,  

szombaton ZÁRVA!  


