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Szentek - ünnepek
Október 9. Évközi 28. vasárnap.
Leonardi Szent János áldozópap.
Szent Dénes püspök és vértanútársaik.
Október 11. Szent XXIII. János pápa.
Október 14. Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú.
Október 15. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz
szűz és egyháztanító.
Október 16. Évközi 29. vasárnap.
Alacoque Szent Margit Mária szűz.
Szent Hedvig szerzetesnő.
Október 17. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú.
Október 18. Szent Lukács evangélista.
Október 19. De Brébeuf Szent János és Jogues Szent
Izsák áldozópapok és észak-amerikai vértanútársaik.
Keresztes Szent Pál áldozópap.
Október 21. Boldog IV. Károly király.
Október 22. Szent II. János Pál pápa.
Október 23. Évközi 30. vasárnap.
Kapisztrán Szent János áldozópap.
Nemzeti ünnep.
Október 24. Claret Szent Antal Mária püspök.
Október 25. Szent Mór püspök.
Október 28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé
apostolok.
Október 30. Évközi 31. vasárnap.
Október 31. Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú.
November 1. Mindenszentek.
November 2. Halottak napja.
November 3. Porres Szent Márton szerzetes.
November 4. Borromeo Szent Károly püspök.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbefojtásának emléknapja.
November 5. Szent Imre herceg.
November 6. Évközi 32. vasárnap.
November 9. A lateráni bazilika felszentelése.
November 10. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító.
November 11. Toursi Szent Márton püspök.
November 12. Szent Jozafát püspök és vértanú.
November 13. Évközi 33. vasárnap.
Magyar szentek és boldogok .
November 15. Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító.
November 16. Skóciai Szent Margit.
November 17. Nagy Szent Gertrúd.
November 18. Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák
felszentelése.

Szent István Városa
AZ EGYHÁZMEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉGEINEK LAPJA

Kiadja: a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal
A Szerkesztőség címe: 8001 Székesfehérvár, Pf. 178.

Kitüntettjeink
Pro Civitate díjat kapott Ugrits Tamás atya
és Tiszteletbeli Polgár címet Dr. Szendi József

Székesfehérvár Önkormányzata ünnepi díszközgyűlést tartott augusztus 20-án, a Szent
István téren. Az ünnepségen
átadták az idei Székesfehérvár
Díszpolgára és a Pro Civitate
díjakat.
A kitüntettetek között Tiszteletbeli Polgár címet kapott Dr.
Szendi József ny. érsek, Pro
Civitate díjat Ugrits Tamás
pápai káplán, irodaigazgató,
szentszéki bíró, a Szent Imre
Általános Iskola és Óvoda
iskolabiztosa, püspöki tanácsos.
„Ugrits Tamást huszonöt éve
szentelték pappá, majd 1998-tól
püspöki titkár, 2002-től irodaigazgató. Fontos szerepet tölt be
városunk egyházi közéletében,
elkötelezett a fiatalok nevelésében. Hozzáértő, gondos, egyházmegyei szervező és szeretetteli
lelkipásztori tevékenységével 25
éve szolgálja a közösséget.” hangzott el a laudációban. Papi
jubileuma alkalmából, személyes munkája és a város iránti
elkötelezettsége méltó elismerése a díj, amellyel Székesfehérvár
városa nevében mondott köszöntet a közgyűlés.
Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlé-

se Tiszteletbeli Polgár címmel
tüntette ki Dr. Szendi József ny.
érseket. A díjat az érsek egykori
tanítványa, Spányi Antal megyés püspök vette át. Dr. Szendi
József volt székesfehérvári kanonok, nyugalmazott veszprémi
érsek 95 éve született Székesfehérváron.
1944-ben szentelték pappá,
1946-ban doktorált teológiából.
Kezdetben Zsámbékon és Csákváron káplán, majd Székesfehérvárott hitoktató. 1948-ban a
szeminárium prefektusa, teológia tanár, 1952-től kórházlelkész. 1957 márciusában a rendőrség mintegy 3 hétre lefogatta a
„Márciusban újra kezdjük”
mozgalomban való állítólagos
részvétele miatt. 1959-ben Pákozd plébánosa lett, és ellátta
Börgönd lelki gondozását. 1980ban székesfehérvári kanonok
lett. 1982-ben püspökké szentelték. Ekkortól Veszprémben
végezte szolgálatát, először
apostoli kormányzó, majd 1983tól megyéspüspök, 1993-tól
pedig Veszprém első érseke
volt. 1997-ben vonult nyugalomba.
Berta Kata
Fotó: Simon Erika
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Átadták a felújított Szent István király
székesegyházat

Befejeződött a 2014. júliusában súlyosan megsérült
székesfehérvári Szent István
király-székesegyház tetőzetének és homlokzatának teljes
renoválása. Spányi Antal megyés püspök 2016. szeptember 3-án ünnepélyes keretek
között mondott köszönetet a
támogatóknak és a munkában
közreműködő szakembereknek.
„Az a templom, amely az
egyházmegye és a város első
temploma,
megmenekült,
mert volt akarat és összefogás, mert tudtunk valami szépért együtt tenni. S nem csak
olyanokkal, akikkel a hit közösségében élünk, hanem
együtt tudtunk tenni olyanokkal is, akik azért mozdultak
meg, mert tudták és értették,
hogy ez a templom - amely
szakrális hely, szent hely a hívek számára - érték, művészettörténetileg is fontos emlék a városnak és az országnak.” - hangzott el Spányi
Antal megyés püspök bevezetőjében, aki a Székesfehérvári

Egyházmegye nevében mondott köszönetet mindazon
nagylelkű adakozóknak, akik
lehetővé tették a székesegyház teljes külső renoválását.
A főpásztor köszönetet
mondott a Magyar Kormánynak, Székesfehérvár városának, a polgármesternek és
mindazoknak, akik megszavazták a templom felújítására
a forrást, és tudtak nagylelkűen adakozni éppúgy, mint az
a sok-sok ember és intézmény, amely jelentős, vagy
akár jelképes összeggel odaállt a templom megmentéséhez. Beszédében majd arra is
kitért, ha már az egykori
Szent Istváni templom romjaiban van, - amely bizonyos
értelemben az ország első
temploma, a magyar keresztény államiság bölcsője, és
így szent hely, - akkor Székesfehérvár, az ország történelmi fővárosa megérdemli,
hogy ilyen főtemploma legyen, ilyen utódtemplommal
dicsekedjen. Végezetül a megyés püspök áldást kért mindazokra, akik ennek a felújításnak a részesei voltak, akár
szakmai, akár tervező, akár
kétkezi munkájukkal.
Az átadási ünnepségen
ezután Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkár
szólalt fel, aki a főpásztorhoz
kapcsolódva ugyancsak köszönetét fejezte ki, mindazoknak, akiknek támogatásával a
felújítás megvalósulhatott.
Személyes hangú beszédében felidézte, hogy a székesfehérvári Bazilikában, az elmúlt évtizedben mély lelkiséget tapasztalhatott meg. A

ministránsok, a fiatalok és a
családok, valamint az egyházi
iskolák diákjai és tanárai, az
itt otthonra lelt első magyar
szent családtól támaszt, segítséget kaphattak az élethez,
amelyre
mindannyiunknak
nagy szüksége van. „Ezért is
volt fontos a Bazilika megújulása, amely a jövőbe vetett
bizalmat és az összefogás erejét sugározza magából.”mondta az államtitkár, majd
Isten áldását kérte Spányi Antal püspökre és mindazokra,
akik sokat tesznek azért, hogy
Székesfehérvár – ha jogilag
nem is, de – az ország történelmi fővárosa lehessen.
Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere beszédében megköszönte Magyarország Kormányának, hogy elsőként sietett
Székesfehérvár és az egyházmegye segítségére, és ennek a
közösségnek ismételten segítő kezet nyújtva, megalapozta
a lehetőségét a felújításnak.
Majd megköszönte Spányi
Antal püspöknek és munkatársainak áldozatos munkáját,
ami alapján a felújítás megtörténhetett. Ugyancsak köszönetet mondott azoknak a
civil szervezeteknek, illetve
magánszemélyeknek,
akik
hozzájárultak közadakozással
a felújításhoz. „Legyen ez a
nap szimbólum, két ok miatt
is: Egyik, hogy keresztény
kultúránkat nem kidobni kell,
ezeket az értékeket nem valami mással kell lecserélni, hanem felújítani, megmenteni
kell és biztosítani azt, hogy
ne csak az elmúlt ezer évben,
hanem a következő ezer esz-

tendőben is itt lehessünk. Itt
legyünk azokkal az értékekkel, amiket nekünk szánt a jó
Isten, és a saját elődeink,
akiknek tartozunk annyival,
hogy
megvédjük
ezeket.
Egyébként nincs maradásunk,
és nem lehetünk itt Európában
a következő évszázadokban.”
- hangsúlyozta a városvezető.
A polgármester beszélt a hamarosan induló Árpád-ház
Program, és azon belül az
„Ország Bölcsője” programról
is mely lehetőséget teremt
majd arra, hogy a régi és új
bazilikát szimbolikusan is
összekössék, és Székesfehérvár ismét Európában is híres
zarándokhellyé váljék.
Az ünnepi esten felcsendült több liturgikus ének
Vakler Anna vezetésével a
Vox Alba együttestől valamint a MusiColore énekegyüttes előadásában. Az ünnepségen rövidfilmet vetítettek a
székesegyház történetéről és a
felújítás során végzett kutatások eredményeiről.
A Szent István székesegyház az évszázadok viharában
címmel, az épület történetét
bemutató fényfestés zárta az
ünnepséget. A közéleti vezetők, egyházi személyek, támogatók és kivitelezők jelenlétében bemutatott fényfestés zenei anyaga Borlói Rudolf zeneszerző, a Hermann László
Zeneiskola
nyugalmazott
igazgatójának Missa Numerosa című művén alapult, melyet
Vincze Pál 8. zsoltárhoz írt
kórusműve egészített ki. A
zeneművek felvételeit a szé(Folytatás a 4. oldalon!)

4

Szent István Városa - 2016. október 9.

(Folytatás a 3. oldalról!)
kesfehérvári
MusiColore
Énekegyüttes és a Kodály
Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Gyerekkórusa
Kneifel Imre karnagy vezetésével készítették.
Az épület 800 éves történetét és a hozzá kapcsolódó

egyházi és világi személyeket
bemutató látványos műsor három részből állt. Az első egység hálaadásról szólt a világot
teremtő Mindenható Istennek,
melyet köszönetnyilvánítás és
tiszteletadás követett a templom építését, felújításait lehetővé tevő támogatóknak és az
építőnek. Ekkor jelentek meg
a templom homlokzatán az

északi toronykeresztben idén
megtalált időkapszulába rejtett dokumentumok.
A következő részben a
székesegyház épületének története elevenedett meg. A nézők a középkori templom építését, majd a török hódoltság
alatti részleges pusztulását,
valamint a koraújkori újjáépítés küzdelmeit láthatták. Lenyűgöző volt a déli torony
1742-ben történt leomlásának
megjelenítése.
A vetítés harmadik felében feltűntek Szent István,
Szent Imre és Boldog Gizella,
vagyis a Magyar Szent Család ereklyéi, valamint a székesegyházban különösen tisztelt szentek ábrázolásai. A leromlott állapotú templomból
az átalakuló megújított épület
látványa zárta a produkciót.
Az első vetítést követően
az est folyamán Székesfehér-

vár polgárainak további négy
alkalommal vetítették le a látványos műsort, nagy sikerrel.
Berta Kata
Fotó: Gersztheimer Zsolt

XIII. Egyházmegyei Látónap

Irgalmasság a családban, a
katekézisben, a lelkipásztori
szolgálatban – ezt a hármas
témát választották a Látónap
témájául, a Székesfehérvári
Egyházmegye
hitéletének
megújítására szervezett éves
konferencián. A szeptember 6
-i találkozó elején az egyházmegye papjaival tartott szentmisét Spányi Antal megyés
püspök, a mintegy 350 hitoktató és lelkipásztori munkatárs jelenlétében.
A XIII. látónapi konferencia a Szent István Hitoktatási
és Művelődési Házban folytatódott.
Az úgynevezett Látónap,
évről-évre a Székesfehérvári
Egyházmegye papsága és a
világi hívek együttműködését szolgálja. A koncelebrált
püspöki szentmisével kezdő-

dő lelki napon Spányi Antal
püspök arról beszélt, hogyan
közvetítsük Isten irgalmasságát azok felé, akik még nem
ismerik az Ő kinyilatkoztatott
igazságát, járatlanok az egyházi liturgiában, de kinyitnak
a keresztény közösségi élet
felé. „Úgy beszéljünk az
irgalomról, hogy közben
mutassuk meg Isten szeretetét. Kérjük, segítsen bennünket azon az úton, amely viszszatart minket minden gyarlóságtól, és vezessen minket a
jóságos Atya Szentlelke által
az irgalmasság felé.” - hangzott el a beszédben.
A szentmise után a művelődési házban köszöntötte
a megyés püspök az egybegyűlteket, majd Ugrits Tamás
irodaigazgató teológiai értelemben beszélt arról, hogy

Isten irgalmassága nem választható el igazságosságától.
Idejét ajándékozza nekünk, és
velünk járja életünk útját a
szenvedésben is.
A délelőtt folyamán még
Szilágyi Szabolcs atya előadása adott áttekintést arról,
hogyan függ össze a lelkipásztorkodás az irgalmasság
lelki cselekedeteivel. Harkai
Gábor családreferens atya és a
Simonics házaspár abban
erősítették meg a lelkigyakorlat résztvevőit, hogy az irgalmasság cselekedeteit miként
éljék mindennapi életükben,
elsősorban szűk környezetükben, családjukban.
Délután Berta Kata és
Tóth Tamás atya a megbocsátás témáját járták körül. Hogyan bocsássunk meg önma-

gunknak és milyen lépéseket
kell tennünk, hogy kiengesztelődjünk másokkal. Fehér
Margit a napokban szentté
avatott Teréz anya példája
nyomán beszélt arról, milyen
fontos a hitoktató jelenléte ott
is, ahol a hitoktatás sikertelennek tűnik.
A lelkinap zárásaként
Spányi Antal püspök arra
biztatott, hogy a hitoktatók és
a lelkipásztori munkatársak az
irgalmasság testi és lelki cselekedeteit bátran hirdessék.
Ahogy Isten irgalmas szeretete feléjük árad, úgy adják
tovább azt az emberek felé,
ott ahol élnek, ahol szolgálatukat végzik.
Berta Kata
Fotó: Csukor Edit
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Ő is Isten óriása volt

Azon a helyen ünnepeljük
Kaszap Istvánt, ahol Szent
István és későbbi királyaink
alakjai, óriásokként emelkednek a város fölé. Kaszap István is Isten óriásaként magát
a Mindenhatót tűzte ki élete
céljául - hangzott el Spányi
Antal megyés püspök ünnepi
beszédében szeptember 1-jén.
A szentéletű jezsuita novícius
születésének 100. évfordulója
alkalmából, az egyházmegye
fenntartásában és területén
működő rendi iskolák közös
Veni Sancte ünnepét tartottak
a Prohászka Emléktemplomban. Az évnyitó után Kaszap
István egykori iskolájának falán helyeztek el emléktáblát
tiszteletére.
A közös évkezdő ünnepségen Szalma István, az Egyházi Iskolák Felügyelőségének
elnöke köszöntötte az ünneplőket: az egyházvezetőket, a
rendek és iskolák, az egyházmegyés papság, a ciszterci és
jezsuita szerzetesrendek képviselőit, az állami vezetőket,
Székesfehérvár vezetőségét, a
Magyar Cserkészszövetség, a
Prohászka Imaszövetség és a
Kaszap István Alapítvány
tagjait, az egyházközségek
képviselőit és minden hívő
zarándokot, akik megtöltötték
Székesfehérvár legnagyobb
templomát. „Mi, Kaszap István tisztelői, akik itt összegyűltünk, tanúságot teszünk
amellett, hogy szükségük van
Isten támogatására, és kérjük
a Szentlélek kiáradását, hogy
segítse az új tanévet.” - hangsúlyozta az elnök.
Homíliát mondott Dékány
Árpád Sixtus zirci apát, aki
a diákokhoz szólva elmondta:

„Isten nem hagy benneteket
magatokra, hanem mint egy
„globális házi feladatot” felvállal titeket, hogy előbbre
jussatok. Kaszap István is
megérezte lelkében, hogy az
emberi életnek a legnagyobb
öröme, hogy számíthat Istenre. Éljetek ezzel a lehetőséggel! Ha befogadjátok Isten
szeretetét, biztonság és öröm
lesz a jövőképetekben. Ez
olyan identitást ad Nektek,
amelyet nem lehet lecserélni
konzumista gondolkodásra.
Ahogy a szentek tették, használjátok ki Ti is, az Isten
nyújtotta lehetőségeket, amellyel megajándékoz Benneteket.”- biztatott az apát.
A szentmisét követően az
ünneplő közösség körmenetben vonult az Oskola utcába,
Kaszap István egykori iskolájához. A rendőrség felvezetésével, katonazenekar kíséretében méltóságteljesen érkezett
a hosszú sorokban vonuló tömeg az emléktáblához, amelyet Székesfehérvár Megyei
Jogú Város és a Székesfehérvári Egyházmegye állítatott.
Nagy Edit szobrászművész
alkotása a szentéletű kispap
fiatalokra hagyott üzenetének
állít emléket. Miszerint a helyes és igaz célok kitűzésével
az akarat is megerősödik. Hittel és kitartó tanulással az
emberi törekvések elérhetővé,
eredményessé válnak.
A Himnusz, majd Mécs
László „Kaszap István” című
verse, és Léo Delibes „Virág
duett” című zeneműve elhangzását követően dr. CserPalkovics András, Székesfehérvár polgármestere mondott
ünnepi beszédet. A városve-

zető hangsúlyozta, Kaszap
István történelmi személyisége a városnak, akire méltán és
okkal lehetünk büszkék. „
Emléktáblájának avatása
tanúságtétele annak, hogy van
célunk, ahogy azt a Kaszap
Emlékév mottója is sugallja.
A felnőtteknek az a feladatuk,
hogy segítsék a fiatalokat céljaik
megfogalmazásában,
megélésében és elérésében. A
forrongó XXI. században
nem kell megindokolnunk,
hogy miért jó, ha a fiatalok
megvalósítják nemes célkitűzéseiket, és a mainál jobbá teszik világunkat!” - fogalmazott a polgármester.
Az emléktábla leleplezését követően Spányi Antal
megyés püspök megköszönte
Cser-Palkovics Andrásnak és
a városnak, hogy az emléktábla létrejöhetett. Elmondta:
Kaszap István Isten óriása
volt, magát a Mindenhatót
tűzte ki élete céljául. „Büszke
rá Székesfehérvár, amelynek
szülötte és díszpolgára lett, és
amelynek földjében eltemették, hogy várja a feltámadást.
Büszke rá a ciszter rend, a jezsuita rend és az Egyházmegye, amely a sajátjának érzi
őt, de felnéznek rá a cserkészek is, akik a társukat látják
benne.” - hangsúlyozta, majd
hozzátette. „Sokan vannak
azok, akik hálával emlékeznek Kaszap Istvánra, mert
megtapasztalták közbenjáró
erejét, égi segítségét, menynyei oltalmát. Emléktáblája
ragyogja a magasztos célt:
mindannyian arra vagyunk
hivatottak, hogy a hit, a sze-

retet és a remény óriásai legyünk.” - mondta a püspök és
megáldotta az emléktáblát.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Soltész Miklós,
az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára.
Az ünnepség végén felszólalva kiemelte: szülőként, pedagógusként a legfőbb kötelességünk, hogy gyermekeinknek átadjuk mindazt, amit keresztény hitünkből megtanultunk. Arról is beszélt, hogy az
egyházi iskolába járó diákok
száma az elmúlt hat évben
megduplázódott, mára meghaladja a 210 ezret, közülük
is 114 ezren járnak katolikus
iskolába. Beszéde végén elmondta: az egész ország és
nemzet életét érintő változások gyümölcsét mindig láthatjuk azonnal, de ezek a maihoz hasonló ünnepségek sok
fiatalt gondolkodóba ejthetnek a saját jövőjükkel kapcsolatban. Az államtitkár a
pedagógusokat arra kérte,
hogy a tudás mellett szeretetükkel is segítsék a fiatalokat
hivatásuk megválasztásában.
Az ünnepség végén az
Soltész Miklós államtitkár,
Spányi Antal megyés püspök
és Dr. Cser-Palkovics András
polgármester, megkoszorúzták az emléktáblát, amely hirdeti: itt végezte tanulmányit
1926-1934 között Kaszap István (1915-1935) egykori jezsuita novícius Székesfehérvár díszpolgára.
Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor
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Egyházmegyei Zarándoklat Bodajkra
elsőáldozók zarándoklata

Ismét zarándokok ezrei
mentek szeptember 10-11-én
Bodajkra, a Segítő Szűz
Mária templom hagyományos
búcsújára. A kétnapos esemény első napján sokan érkeztek gyalogosan is, hogy
Mórocz Tamás plébános köszöntője után keresztutat járjanak a híres bodajki Kálvárián, majd a szentmisét és a
körmenetet követően egész
éjjel virrasszanak a Szűzanya
kegyképe előtt. Az ősi zarándokhelyre hívta az egyházmegye elsőáldozóit Spányi Antal
megyés püspök, hogy együtt
adjanak hálát az oltáriszentségben kapott kegyelmekért
a vasárnapi ünnepi szentmisében.
Az idén ezüstmisés Ugrits
Tamás püspöki irodaigazgató
tartotta szombaton, a zarándoknapok nyitó szentmiséjét.
Beszédében azt a Máriát állította példaképül, akihez minden élethelyzetünkben fohászkodhatunk. Aki Isten Igéjét gondosan őrizte magában
és elmélkedett róla, Istent ujjongva dicsőítette és hittel engedelmeskedett akaratának,
akinek élete a templomhoz

kötődött, és szívvel szolgálta
hozzátartozóit, szeretteit.
A vasárnapi ünnepi szentmise kezdetén a Spányi Antal
megyés püspök, a bodajki
kegykép előtt térdelve mondta el Mindszenty József bíboros országfelajánló imáját,
amelyet Magyarország hercegprímása 70 évvel ezelőtt,
1946. augusztus 25-én mondott Székesfehérváron, felajánlva hazánkat Szűz Mária
Szeplőtelen Szívének oltalmába.
A bodajki templom zarándokudvarán kezdődő búcsúi
szentmisében először a megyés püspök hívására érkező
elsőáldozók nevében köszöntötték a főpásztort. Mórocz
Tamás bodajki plébános a misén résztvevő helyi közéleti
vezetők, a környező települések képviselői, és minden zarándok nevében megköszönte
Spányi Antal püspöknek,
hogy támogatásával a kegyhely küllemében és lelkiekben is folyamatosan megújul.
Homíliájában a főpásztor
a hálaadó ima fontosságáról,
korunk fenyegetettségéről beszélt, amely elsősorban a csa-

ládokat érinti, a veszélyeztetettségéről, amely a keresztény értékekben gazdag Európára hat ki.
Beszélt arról, hogy Mária
is számos próbatételt, szenvedést élt át, de mindvégig kitartott a szent hitben és a reményben. Élete békét és szeretet sugárzó élet volt. „Ezért
kérhetjük Bodajkon a Szűzanya
oltalmát
minden
ügyünkben, szeretteinkre, és
kérhetjük azért is, hogy földi
életünkben nekünk sem az
anyagiak megszerzése, hanem az Istennek átadott élet
kerüljön az első helyre. Így
lesz áldás minden napunkon
a Segítő Szűzanya közbenjárására.”- hangsúlyozta a főpásztor.
A bodajki kegyhely érdekessége, hogy történetében az
első magyar szent családnak
meghatározó szerepe van. A
kegytemplom előtt áll a város
által idén készíttetett - A
szent család bodajki zarándoklata - nevet viselő szoborcsoport. Az alkotás annak állít emléket, hogy István király
többször járt Bodajkon, melyet csónakon közelített meg,

és útjára néha elkísérte felesége és fia is.
Az ünnepi szentmise végén, a záróáldás után a megyés főpásztor az elsőáldozókkal, hitoktatóikkal és családtagjaikkal, az ünneplő közösséggel a magyar szent család szobrához vonult imádságra. Hálát adott az élet és a
családi közösség ajándékáért,
és fohászkodott, hogy a Szent
István, Boldog Gizella és
Szent Imre példája nyomán
szeretetben és örömben élhessen minden magyar család.
Spányi Antal püspök az ünnep végén a hagyományos
bodajki oltárkerüléssel átlépett a szent kapun a gyermekekkel, hogy az Irgalmasság
Szentévének kegyelmeiben
részesüljenek. A zarándokok
is körbejárták a kegyképpel
ékesített gyönyörű barokk oltárt, amelynek restaurálása a
búcsú után veszi kezdetét,
hogy jövőre, a templom 275.
évfordulójára ismét a régi
szépségében fogadja az imádságra érkezőket.
Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor
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Szent Gellért napi pedagógus konferencia

Pedagógusait ünnepelte a
szeptember 23-án Székesfehérvári Egyházmegye a hagyományos Szent Gellért napi konferenciáján és díjátadóján. Spányi Antal megyés
püspök ünnepi beszédében az
igazi tanítót állította példaképül, aki felismeri diákja Istentől kapott képességeit, adottságait és küldetésének tartja a
nemzet nevelését, a kor divatjaitól független, keresztény
értékek közvetítését. Sipos
Imre köznevelési helyettes államtitkár (EMMI) konferenciabeszédében a köznevelés
aktuális kérdéseit taglalta, bemutatva a megújuló rendszer
eredményeit és további feladatait, amelyek hozzájárulnak
a köznevelés minőségének,
hatékonyságának és hozzáférhetőségének erősítéséhez.
Püspöki szentmisével kezdődött a Székesfehérvári
Egyházmegye fenntartásában
működő katolikus iskolák és
óvodák pedagógusainak közös ünnepe, a Szent Gellért
nap. A főpásztor Gellért püspök és Szent István nyomán
arról beszélt, látnunk kell,
hogy mi magyarok honnan
indultunk és látnunk kell a
célt: olyan fiatalokat kell nevelni ennek a nemzetnek,
akik műveltek, okosak, felismerik az igazságot, Isten je-

lenlétét a világban, és nemcsak tudják mit kell tenniük,
de felelősséggel vállalják a
nemzet szolgálatát. „Ezer
éves kereszténységünket az
igaz tanítóknak is köszönhetjük, akik nemcsak tanítani, de
nevelni is tudtak, akik példaként állnak előttünk, ahogy a
testvérhez lehajló szeretettel
és reménnyel küzdöttek mások jobbátételéért.
Szent Gellértnek, a tanítók
védőszentjének napján tartott
konferencia a Szent István
Hitoktatási és Művelődési
Házban folytatódott. Ugrits
Tamás püspöki irodaigazgató
köszöntötte a résztvevőket,
majd a székesfehérvári Szent
Imre Általános iskolások és
óvodások néptánc csoportja
köszöntötte kedves műsorával
az együtt ünneplő mintegy
350 pedagógust, és a püspöki
biztosokat.
A fehérvári pedagógus
konferencián a megyés főpásztor felkérésére Sipos Imre helyettes államtitkár tartott
előadást. A köznevelés helyzetet, fejlesztési irányait bemutatva elmondta, hogy az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet átalakul, és az Eszterházy Károly Egyetem részeként működik tovább Budapesten. A tankönyvellátási feladatokat viszont a Könyvtár-

ellátó Nonprofit Kft. veszi át
2017. január 1-től. Többek
között beszélt a tartalmi szabályozók eredményesebb alkalmazására hozott átmeneti
intézkedésekről, az OFI tanmenetjavaslatairól, a harminc
perces tanóráról, a szakképzésben előforduló tantárgyak
átalakításáról, a szakgimnáziumi képzés bevezetéséről, a
Fejlesszünk Együtt programról, a pedagógusok munkaidejét érintő határozatokról, és a
köznevelési törvény módosításairól. Végül elmondta,
hogy a Nemzeti Köznevelési
Kerekasztal napirendjére veszi a NAT átalakítását is.
A találkozó a Szent Gellért
díjak és kitüntető címek átadásával folytatódott. Szalma
István EKIF elnök méltatása
után Spányi Antal megyés
püspök adta át az elismeréseket - a nevelőtestületek tagjai
javaslatai alapján - a kiemelkedő munkát végző pedagógusnak.
Tanácsosi címet kapott
Csótiné Mádai Rita magyarorosz szakos tanárnő, a ráckevei Szent Imre Katolikus
Általános Iskola igazgatóhelyettese, Tálosi Valéria a tatabányai Szent Margit Általános Iskola kémia szakos tanárnője és igazgatóhelyettese, Magyar Eleonóra a bicskei

Szent Margit Általános Iskola
Szent László Tagiskolájának
hittan-vizuális kultúra szakos
tanárnője. Ugyancsak tanácsosi címet kapott Jámbor Erzsébet, magyar nyelv-és irodalom szakos tanárnő, igazgatóhelyettes és Vajnovszky Judit angol szakos tanárnő a
Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnáziumból.
A Szent Gellért Érdemérem ezüst fokozatát vehette
át a bicskei Szent Margit Általános Iskola Szent László
Tagiskolájának
tanítónője,
Müllerné Szelman Borbála,
aki hosszú évek óta az alsó tagozatos munkaközösség vezetője, sok segítséget adva munkatársainak a feladatok végrehajtásában, az intézményi célok megvalósításában. A gyerekekkel való viszonyára a
nyitottság, a következetesség,
a barátságos hangnem a jellemző. Pedagógiai szakmai ismereteit alkotó módon alkalmazza, munkáját a szakmai
igényesség és a felkészültség
határozza meg. Keresi a hatékony megoldásokat, szívesen
alkalmaz új eszközöket, eljárásokat, módszereket. Energiáját, idejét nem sajnálva vesz
részt az intézmény pedagógiai
munkájában, intézményi do(Folytatás a 8. oldalon!)
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(Folytatás a 7. oldalról!)
kumentumok, kiadványok elkészítésében. - hangzott el a
laudációban.
A Szent Gellért Érdemérem arany fokozatát kapta
Csák Lajos a székesfehérvári
Szent Imre Általános Iskola
és Óvoda igazgatója, aki 30
éve pedagógus és 2010 óta
vezeti a püspöki székváros iskoláját. „Igazgatói feladatot
már korábban is ellátott az
egyházmegye területén, 2003
nyarától vezette – az akkor
nehéz helyzetben lévő - tatabányai Szent Margit Általános Iskolát, majd az intézmények összevonását követően
a bicskei Szent László iskolát
is. Vezetése alatt mindkét intézmény helyzete stabilizáló-

dott és fejlődésnek indult. A
fenti eredmények és az igazgató urat jellemző vezetői
erények eredményezték, hogy
2010-ben, az akkora nehéz,
válságosnak is nevezhető
helyzetben rá esett a választás
a megürülő székesfehérvári
iskola vezetői posztjára. Az
akkori döntés helyességét
igazolják a Szent Imre javuló
eredményei, a folyamatosan
emelkedő gyereklétszám és
az intézmény székesfehérvári
iskolák közötti elfogadottsága.”- méltatta az igazgatót
Szalma István.
A másik arany díjat Varga
János kanonok, plébános a
budaörsi Mindszenty József
Római Katolikus Óvoda és
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola püspöki

biztosa kapta, aki 2000 óta
Budaörs plébánosa és ettől
az évtől lát el biztosi feladatokat a helyi katolikus iskolában és óvodában. „Az iskolai lelki vezetői feladatok
nem jelentettek számára új kihívást, mivel a tatabányai
Szent Margit Általános Iskolában, annak indulásától 1993
-tól hasonló feladatokat látott
el. Nagy türelemmel és szeretettel vett részt az iskola indításával együtt járó nehézségek és problémák megoldásában. A tatabányai eltökéltséggel és szeretettel kapcsolódott a budaörsi intézmény
mindennapjaiba. Stabil lelki
hátteret biztosít a folyamatosan fejlődő nagy népszerűségnek örvendő iskolának és
óvodának.

Kuti Dénes kiállítása
A Kortárs Művészeti Gyűjtemény eseménye

Ökrös Csaba, az ismert
zenész hegedűjéről felcsendülő erdélyi muzsikával kezdődött a Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti
Gyűjteményének 6. rendezvénye. Ez alkalommal Kuti
Dénes, az erdélyi Szovátán
élő festőművész munkái álltak a középpontban. Köszöntőjében Spányi Antal megyés
püspök kiemelte az egy szel-

lemi haza jelentőségét, bárhol
is alkosson a művész.
Ezután ismét Ökrös Csaba
zenélt, akit Szakolczay Lajos
Széchenyi-díjas irodalomtörténész, művészeti kritikus követett. Kék - zöld Erdély című írásában Kuti Dénes művészetét elemezte. Majd ismét
Ökrös Csaba következett, aki
nem csak előadóművészként
ismert, de zeneszerzőként is,

például a székesfehérvári Vörösmarty Színházban.
Ezt
követően
Reha
György, a gyűjtemény vezetője mutatta be a délutáni rendezvény szereplőit. Mivel
Ökrös Csabához, Szakolczay
Lajoshoz és Faragó Laurához
sok személyes élmény köti,
ezek alapján gondolta, hogy
részvételükkel olyan színvonalas műsort tud összeállítani,
amely Kuti Dénes képi vilá-

Mindig fontosnak tartja
az egyházmegye nevelési- és
oktatási intézményeivel való
kapcsolattartást, a közös rendezvényeken való aktív részvételt, a tapasztalatok megosztását.” - értékelte a János
atya munkáját az EKI elnök.
Az
ünnepség
végén
Spányi Antal megyés püspök
zárszavában az egyházmegye
és a szerzetesi iskolák pedagógusainak megköszönte a fiatalokért végzett áldozatos
munkájukat, és azt kívánta
mindig hálás szívvel végezzék szolgálatukat, találják
meg az örömet Istentől kapott
hivatásukban.
Berta Kata
Fotó: Nagy Anikó

gához illik. Faragó Laura, az
első Röpülj páva verseny
győztese következett a Két
testvér című csángó mesével. E megrázó történetet –
amit Bartók Béla jegyzett fel
1938-ban az Eucharisztikus
Világkongresszus alkalmával
– fantasztikus előadásban
hallhatta a nagyszámú közönség. Mielőtt Kuti Dénes képeiben egy pohár bor kíséretében gyönyörködött volna a
nagyérdemű, befejezésül Ökrös Csaba játszott erdélyi dallamokat.
Fotó: Simon Erika
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Kétnapos Egyházmegyei Ifjúsági Zarándoklat

Az Irgalmasság Szentévéhez kapcsolódóan választottak témát a fiatalok, a 2016os székesfehérvári egyházmegyei ifjúsági zarándoklatra,
amelyre meghívást kaptak az
idén bérmálkozó hittanosok
is. A Mórról Bodajkra tartó
úton, az irgalmasság lelki
cselekedeteit gondolták végig
több szempontból, és erősödtek meg az irgalmas szeretet
gyakorlásában. Az irgalmasság arcai” elnevezésű találkozó
záró
szentmiséjében
Spányi Antal püspök arra bíztatta a résztvevőket, vigyék
élő hittel, tanúságtevő szeretettel Isten irgalmasságát a világba.
A krakkói világtalálkozóra kiutazott egyházmegyés fiatalok azzal a megerősítéssel
tértek haza, hogy nagyobb
odafigyeléssel szeretnék élni
az irgalmasság testi cselekedeteit a Szentatya útmutatásai
alapján. Az irgalmasság lelki
cselekedeteit is mélyebben
akarják megérteni, így született meg az ötlet, hogy a hagyományos szeptemberi ifjúsági zarándoklat az idén erről
szóljon.
A szeptember 23-án Móron kezdődő találkozó imával, szentségimádással, az irgalmasságról szóló elmélkedésekkel vette kezdetét, majd
gyalogos zarándoklattal folytatódott Bodajkra, a Segítő
Szűzanya kegytemplomába.
Egy-egy állomáson lelkipásztorok, hitoktatók, segítő szakmában dolgozók tettek tanúságot az irgalmasság lelki
cselekedeteiről, vagyis mit jelent a bűnösöket meginteni, a
tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni,
a szomorúakat vigasztalni, a
bántalmakat békével tűrni, az
ellenünk vétőknek megbocsá-

tani, az élőkért és holtakért
imádkozni.
A LEA, vagyis a rászoruló
anyákat befogadó egyházmegyés otthon vezetője VargaHegyi Eszter számos, az intézmény életéből vett példát
mondott el a fiataloknak, hogyan változtatta meg a bántalmazott vagy éppen bántalmazó édesanya életét az irgalmas szeretet. A szakember arról is beszélt, hogy a segítőknek is sok terhet, sérelmet
kell elviselniük munkájuk során. Elfogadó, békét hordozó
szeretetük azonban nehéz
életsorsokat formált már át,
vezetett Isten irgalmasságához.
Bodajkra érkezve közös
énekkel köszöntötte a Segítő
Szűz Máriát, a mintegy kétszáz fiatal. A templomban
személyes tanúságtételre is
lehetőség adódott, többek között elhangzott mit jelent irgalmat kapni és adni, hogyan
lehet a Szentév kegyelmeit
megélni. Az ifjú zarándokok,
kísérő papjaikkal, hitoktatóikkal Isten irgalmasságáról szóló énekekkel a bodajki kegytemplom szent kapuján is átléptek, és a hagyományoknak
megfelelően megkerülték az
oltárt.
Az ebéd és némi pihenő
után a találkozó püspöki
szentmisével zárult. Spányi
Antal püspök arra buzdította a fiatalokat, legyenek hitvalló keresztények, éljenek
úgy, hogy szeretetből fakadó tetteikkel tanúságot tegyenek Krisztusról. „Isten dicsérete nélkül, a világ hiányos
lesz. Adjatok hálát a bérmálás szentségéért, a Szentlélek
megújító és megerősítő kegyelméért. Teljesítsétek küldetéseteket, mint kovász,
mint világító jel a mai világ-

ban.” - hangsúlyozta a főpásztor, majd hozzátette.
„Isten irgalmából a magyarok
történelme egy szent püspökkel, és egy szent családdal
kezdődött, Mária oltalma pedig a mai napig megtartotta
nemzetünket. Így kell tekintenünk most, a XXI. században
is népünk sorsára. Legyünk
egyek az imádságban, a keresztény igazság terjesztésében, ahogy Szent Gellért és

Augusztus 14-20. között
idén is lehetőségük nyílt
együtt táborozni a Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékeinek. Augusztus 16án Vértes-kozmán püspöki
lelki napon vettünk részt. Itt
személyes beszélgetésre is
sor került Püspök atyával, és
papi hivatásokért imádkozva
szentmisén vettünk részt a helyi templomban.
A programok közt szerepelt Székesfehérvár ünnepi
szertartásain és programjain
való részvétel és közreműködés, valamint az Egyházmegye néhány plébániájának
meglátogatása. Idén Dunaújváros és Bodajk látott minket
vendégül. A látogatás célja,
hogy találkozzunk a helyi
plébánosokkal, és megismerkedjünk a város sajátos helyzetével, de ennél is fontosabb
volt, hogy napról napra az isteni mesterrel találkozzunk és
ünnepeljünk a Szentmisében.

Szent István is tette. Őket követve forduljunk mi is Égi
Anyákhoz közbenjárásáért.”
A szentmise végén a fiatalok személyes ajándékokkal
köszönték meg a főpásztor támogatását, hogy lehetővé tette
sokaknak a krakkói világtalálkozón való részvételt, ahonnan számos lelki élménnyel,
hitükben megerősödve térhettetek haza.
Berta Kata

Vendégül láttuk Ugrits
Tamás, Bak Ádám diakónus,
Horváth József, Bozai Márton
és Dózsa István atyákat.
A zsolozsmák közös végzése, a liturgikus eseményeken való részvétel, az egyházmegye helyszíneivel és papjaival való találkozások és az
egymással folytatott kötetlen
beszélgetések kísérték végig
az idei kispaptábort.
Készülünk, hogy minél
több ismerettel és minél alaposabb tudással kísérjük
Krisztus Urunkat oda, ahova
majd küldenek bennünket. Itt
szeretnénk köszönetet mondani Püspök atyának és munkatársainak a szervezésért, a
vendéglátó atyáknak a szíves
fogadtatásért, a híveknek pedig az imádságaikért, amelyekkel kísérnek minket utunkon.
Fotó: Németh Gábor
II. éves papnövendék
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VI. Székesfehérvári Kamarakórus Fesztivál

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház és a
Vox Mirabilis Kamarakórus
szeptember 25-én, hatodik alkalommal rendezte meg a
Székesfehérvári Kamarakórus Fesztivált, ahol hazai és
külföldi kórusok léptek színpadra.
A rendezvény fővédnökei
Spányi Antal megyéspüspök
és Miklósa Erika Kossuthdíjas operaénekes voltak.
Az idei találkozó, mely kapcsolódott az Ars Sacra Fesztiválhoz is, kibővült egy újabb
színfolttal: a városba érkező
kórusok a délelőtti szentmisén és istentiszteleteken énekeltek, ezzel is szebbé téve a
liturgiát.

A Székesfehérvári Egyházmegye évről-évre támogatja a
programot, amiért hálás köszönettel tartozunk Spányi
Antal megyéspüspök úrnak.
A fellépő kórusok (Alba
Regia Vegyeskar– Székesfehérvár, a Bányász Kórus–
Várpalota, Szent László kórus
- Nagyvárad, KVVKamarakórus - Budapest) jól felkészülten, szép műsorral jöttek,
a gregoriántól a kortárs zenéig
mindent hallhatott a közönség.
Fellépett a tavalyi győztes kórus is, a házigazda, a Vox
Mirabilis Kamarakórus nyitotta meg a koncertet.
Az idén a „Kórusműhelyt” -t Pad Zoltán, a Magyar
gyar Rádió Kórusának karna-

„A tanulás akkor válik
szépséggé és örömmé, ha
megsejtjük az igazságok, a
valóságok mögött jelenlevő
Istent, aki Atyai szeretettel
gondoskodik rólunk” - hangzott el Spányi Antal megyés
püspök beszédében a székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Veni

Sancte szentmiséjén augusztus 31-én. A nevelőtestület,
aszülők és a diákok körében
mondott
köszöntőjében
Ugrits Tamás püspöki biztos
az élet kibontakozásának,
erőnek és hatalomnak nevezte
a tudás megszerzését.
„Nehéz dolog a tanulás a
pedagógusnak, a szülőnek és

gya vezette, aki Bartók: Négy
tót népdal című kórusművét
mutatta be, valamit próbálta
el a részvevőkkel, a körülbelül: 140 főnyi énekessel. Felemelő élményt volt megtudni
a kórusmű hátterét, zenei
megoldásait.
A város gazdag zenei életében méltón kap helyet az
immár 6. alkalommal rendezett kórustalálkozó. A kórusműhely és a közönség soraiban nem csak székesfehérvári
zenekedvelők, hanem a megyéből érkező vendégek is élvezték a kórusok színvonalas

műsorát. A fesztivál színvonala évről-évre emelkedik, a
meghívott kórusok felkészülten, a legjobb formájukat
hozzák, amit a közönség is
nagyra értékel!
Az idén Vox Mirabilis
Vándordíjat a szakemberekből álló zsűri tagjai és a kórusvezetők szavazatai alapján
a KVVKamarakórus nyerte,
Magyaróvári Viktor karnagy
vezetésével. Szívből gratulálunk, és várjuk őket vissza jövőre!
Zemlényi Katica
Fotó: Zemlényi János

a gyermeknek is, de nagyon
szép dolog is. ... Ha a tudás
meg van alapozva erkölcsiséggel és Krisztus tanítására
épül az ember élete, akkor
nyugodtan remélheti, hogy
sikeres lesz a földön, és elnyeri az örök életet” - hangsúlyozta Tamás atya. Majd a
köszönet virágait adta át a
diákokkal együtt a főpásztornak, hálából állandó imádságos jelenlétéért az iskola
életében.
A megyés püspök beszédében a Szentlélek kegyelmét, és segítségét kérte, hogy
a diákok szorgalmasan, kötelességüket teljesítve tudjanak
tanulni. Az apostolok életét
hozta példaként, akik olyan
feladatot kaptak, amelyre
nem is számítottak, amely
számos szenvedést, sokféle
lemondást hozott életükben.
Mégis boldogan hirdették az
örömhírt, Isten dicsőségét.

Arra kérte a diákokat, ne
álljanak azok közé, akik a
tanulásban csak a nehézségeket látják, imádságban kérjék
az erős lelket, hogy képesek
legyenek reménnyel, bizalommal, örömmel végezni
kötelességüket.
Az iskola 22. tanévnyitó
miséjén, Csák Lajos igazgató
külön köszöntötte az elsősöket és szüleiket. Megnyitó
beszédében elmondta, a nagy
célok eléréséhez szorgalom és
erőfeszítés kell, kiemelte,
hogy kompromisszumok nélkül nem lehet sikereket elérni
a tanulásban.
Az évnyitó szentmise
végén közösen imádkoztak a
jelenlevők az új tanévért,
püspöki áldásban részesültek
az iskola diákjai, pedagógusai
és minden szülő.
Berta Kata
Fotó: Nagy Anikó
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A nagy hagyományokkal
rendelkező székesfehérvári
egyházmegyei tábort idén az
irgalmasság évéhez kapcsolódóan
hirdette
meg
a
Családpasztorációs Iroda az
egyházmegye támogatásával.
Több mint 300 résztvevővel,
mintegy 50 család érkezett
Balatongyörökre, hogy együtt
töltsön egy hetet lelki épülésben, vidámságban, pihenésben.
Az előadók sorát a tábor
fő támogatója, Spányi Antal
megyés püspök kezdte. A főpásztor a keresztény életformát fenyegető veszélyekre
hívta fel a figyelmet, amelyek
megakadályozhatják,
hogy
hiteles, örömteli hívő emberekké váljunk.
Tamásné Kollár Magdolna gimnáziumi tanárnő az Isten tenyerén édesanyaként című színes naplóját idézve
adott bátorítást a családoknak
ahhoz, hogy megbirkózzanak
küldetésükkel: megfeleljenek
a szeretet mindennapos kihívásainak.
Az egyházmegyei családtábor egyik alapgondolata,
hogy a táborban megjelenjen
az egész egyház, főpapok, papok, lelkipásztori munkatársak, hívek egyaránt. Tamás
Gábor ferences szerzetes az
irgalmas szeretetről tett tanúságot a családoknak. Tornyai
Gábor fehérvári plébánost is
meghívták a szervezők, hogy

a fiatalok is kapjanak megerősítést az irgalmasság ajándékáról, a boldogságról.
A családtáborban a szülők
idén is előadásokon vehettek
részt, miközben a gyermekeknek korosztályuknak megfelelő csoportokban foglalkozásokat, vidám játékokat biztosítottak. A közös reggeli és esti
imádságokon, valamint szentmiséken kívül délutánonként
a családok szabadon együtt
tölthették az időt.
Első alkalommal vett részt
a tábor életében Horváth Zsuzsa és férje Pinthér Gábor családjával, aki elmondta, hogy
az egyházmegye idén meghirdetett lehetősége sok örömteli
meglepetést hozott számukra.
A táborban több személyes tanúságtételre is sor került. A
Staudt házaspár évek óta részt
vesz a családtábor programjain, de mint elmondták, ez az
év legfontosabb eseménye
gyermekeiknek is.
Harkai Gábor családreferens atya szerint azért is fontosak a családtáborok, hogy
Isten irgalmas szeretete gyógyítsa a család sebeit, a családi kapcsolatokat. Mert a családnak valóban szüksége van
az egyház támogatására ahhoz, hogy az evangelizálás
eszköze lehessen a társadalomban.
Az együtt töltött hét igazi
tábori élményekkel szolgált.
A székesfehérvári családtábor

elsődleges célkitűzése megvalósult, hogy az egyházmegyében szétszórtan működő
család-csoportok hitükben, az
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irgalmas Isten szeretetében
megerősödve tértek haza.
Berta Kata
Fotó: Varga Péter

„Vasárnapi iskola”

Középiskolás hittan Székesfehérváron
Katekézis indult középiskolások számára
a Szent Imre templomban

Ugrits Tamás atya vezetésével!

A katekézis minden vasárnap
a 17 órakor kezdődő szentmise után lesz
18 órakor, a templom alatti ifjúsági teremben,
és 19 óráig tart.
A hittanórák a YOUCAT
(A katolikus egyház ifjúsági katekizmusa)
témáit követik és dolgozzák fel.
Szeretettel várunk
minden középiskolás érdeklődőt!

Az Államalapító Szent
István Emlékérem és Díjat,
idén is a Királyi Napok keretében adták át. – A 13. alkalommal
Székesfehérváron
átadott díjat Deresné Tanárki
Mária a Fejér Megyei Gyer-

mekvédelmi Központ igazgatója kapta (aki egész életét,
ahogy Ő mondta a „törött
szárnyú angyalokra” szánta).
Az elismerést Spányi Antal
megyés püspök, a díj kuratóriumának elnöke adta át.
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Október 10. (hétfő) 17.30 óra

Mit öröklünk és mit nem?Gondolatatok a XXI. század
genetikájáról és egészségünkről

Prof. Dr. Falus András
Széchenyi-díjas immunológus,
egyetemi tanár, akadémikus

Belépő: 500 Ft
Október 12. (szerda) 17.30 óra

Könyvbemutató

W. Barna Erika

A kézírás teremtő hatalma
című kötetének bemutatója

Október 15. (szombat) 10 órától
A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében

Zrínyi emlékkonferencia
Előadók:

Október 17. (hétfő) 17.30 óra

Az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc
60. évfordulója alkalmából

A „szívében rab” főpásztor
Mindszenty József

Jubileumi előadás 1946-2016

Dr. Kovács Gergely

történész, posztulátor előadása

A belépés ingyenes!
Október 18. (kedd) 17.30 óra

Balázs Zsuzsa - Kékesi Enikő

Életteli magány

előadással egybekötött
könyvbemutató
A kötet a helyszínen megvásárolható és
lehetőség van a dedikálásra is!
Október 19. (szerda) 17.30 óra

Dr. Varga Szabolcs

„A lélek zenéje, a zene lelke”

Leónidasz a végvidéken
- Zrínyi Miklós (1508-1566)
Ana Šestak

A bizánci katolikus liturgikus
zenéről tart előadást

a Pécsi Hittudományi Főiskola főiskolai docense

a Csáktornyai Muraközi Múzeum
Történeti Részlegének vezetője

A Zrínyiek a magyar és a horvát
históriában
Simon István

történész-levéltáros, genealógus,
a Magyar Genealógiai és Heraldikai Társaság
választmányi tagja

Zrínyi leszármazottak

Dr. Hóvári János

a Magyar Alkotóművészek Közhasznú Nonprofit
Kft. (MANK) főigazgatója, a Zrínyi
Emlékévbizottság elnöke

Gondolatok a 15-17. századi
magyar-török kapcsolatok
21. századi értelmezéséhez a szigetvári
oszmán-török múlt kapcsán
Fővédnökök:

Dr. Bubnó Tamás

egyházzenész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem tanára, a Szent Efrém Férfikar karnagya

A belépés ingyenes!
2016. október 21. (péntek) 16 óra

Maria de Faykod
szobrászművész

Jézus kínszenvedésétől
a feltámadásig

A spirituális szépség megújítása
a művészetben, a lourdes-i stációk
című egyedülálló fotókiállításának
megnyitója
Köszöntőt mond:

Spányi Antal

Dr. Gordan Grlić Radman

megyéspüspök

Hóvári János

Béres Klára

a Horvát Köztársaság budapesti nagykövete
a Zrínyi Emlékévbizottság elnöke

Megnyitja:

a Béres Alapítvány elnöke
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Október 26. (szerda) 17.30 óra

KLUB PROGRAMJAINK

neveléskutató

Akusztikus Zenei Klub

Dr. Pécsi Rita

őszi előadássorozata
2. előadás

Serdül a kölök!
Osztottak még nekünk lapot?
Vagy most már mindegy?
Lépjünk velük érzékeléskapcsolatba!
A serdülőkor életfeladatai,
tipikus lehetőségei és nehézségei
Belépődíj: 800 Forint,
pedagógusoknak előadásonként
2,5 kreditpont!
Október 28. (péntek) 17-20 óra

Kultúrszalon

Az Ars Musica” Zenebarátok Egyesülete
szervezésében

Zenetörténeti előadás

A rendezvény célja:
Székesfehérvár zeneszerető polgárainak lehetőséget
biztosítani egy olyan közösség kialakítására,
ahol a zenehallgatáson túl zenei ismereteiket is
gyarapítani tudják, és ahol a zenével
és a társművészetekkel kapcsolatos véleményüket
megoszthatják hasonló érdeklődésű emberekkel.
November 9. (szerda) 17.30 óra

Dr. Pécsi Rita
neveléskutató

őszi előadássorozata
3. előadás

Királyi Én születik
- nagykamaszok és ifjak
Elengedni - de éppen most?!
(M)ilyen a kamaszunk?
Nevelői feladatunk:
„nyitott tenyérrel szeretni” - Hogyan?
Mennyire és miben támogassuk?
Hogyan válnak az értékek belsővé?
Tipikus veszélyek - amikor megreked
a fejlődés
Meddig tart a serdülés?
Belépődíj: 800 Forint,
pedagógusoknak előadásonként
2,5 kreditpont!

Október 10-én és 24-én 16 óra

Kaktusz gyűjtők

Minden hónap első keddjén 17 óra

Kreatív foltvarró - haladó
hétfőnként 16 óra

Kreatív foltvarró - kezdő
csütörtökönként 16 óra

Kosárfonás

keddenként 16 óra

Kántorképző,
Szent Cecília Kórus

csütörtök, péntek és szombati napokon
Érdeklődni lehet:
Wasztl János karnagy, zeneigazgatónál
wjanos@freemail.hu

Próza- és esszéíró
pályázat
A Irgalmasság Szentévéhez kapcsolódva
a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
próza- és esszéíró pályázatot ír ki

„Mindenki hőssé válhat
– Az irgalmasság tanúi lettünk”
címmel

A pályázatot három kategóriában hirdetjük meg:
– felső tagozatos kategória (7-8. osztály)
– ifjúsági kategória (9-12. osztály)
– felnőtt kategória (18 évtől)
A pályázatok terjedelme nem haladhatja meg az 5 gépelt oldalt. (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűnagyság,
1,5 sortáv)
Minden pályázó csak egy, még meg nem jelent írással indulhat.
A pályázatokat a prozairopalyazat@gmail.com címre kérjük beküldeni, tehát elsősorban elektronikus beküldésre
van mód!
A pályázatok beérkezési határideje:
2016. november 15.
Az alkotásokat természetesen korosztályonként értékeljük és
jutalmazzuk.
A pályaműveket neves szakemberekből álló zsűri bírálja el.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására
2016. december 16-án kerül sor.
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BÉRMÁLÁS
TÖRÖKBÁLINTON
Október 9-én, vasárnap 10.30
órakor a törökbálinti templomban bérmál Spányi Antal megyés püspök.
SZÉKELYKAPU
MEGÁLDÁSA
TATABÁNYA-BÁNHIDÁN
Október 9-én, vasárnap 16
órakor a bánhidai Szent
Mihály templomban tartott
ünnepi szentmiséhez kapcsolódóan, a templom előtti téren
székelykaput áld meg Spányi
Antal megyés püspök. A hívek adományából készült alkotást, erdélyi fafaragó mester készítette, erősítve a magyar testvérvárosok egyházközségei és a bánhidai plébánia kapcsolatát.
PROHÁSZKA
MEGEMLÉKEZÉS
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Október 10-én, hétfőn 16 órától a Vasútvidéki Prohászka
templomban emlékeznek meg
hagyományosan Prohászka
Ottokár püspökről Székesfehérváron. Születésének 158.
évfordulóján az egyházmegye
tudományos előadással, püspöki szentmisével és közös
imádsággal tiszteleg a nagy
püspök előtt.
Az ünnepségre az ország
minden részéből várják a
Prohászka Imaszövetség tagjait, akik a szentéletű püspök
példájára a magyar egyházban új papi és szerzetesi hivatások születéséért imádkoznak. A vasútállomással szemben álló emléktemplom minden kedves hívő számára
könnyen elérhető.
A Prohászka Imaszövetségbe
új tagok jelentkezésére is számítanak, jelentkezési lapok a
helyszínen kaphatók. Az Imaszövetség havi hírlevele és a
letölthető jelentkezési lapja a
www.szfvar.
katolikus.hu
honlapon található. A szentmise után a templom előterében, a Prohászka Imaszövetség tagjai átvehetik a Szent
Gellért Kiadó által megjelentett Napi kalauz Prohászka
püspök idézeteivel - 2017-es
ajándék zsebnaptárat, valamint lehetőség lesz kedvezményes könyvvásárlásra is.
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BÉRMÁLÁS BICSKÉN
Október 16-án, vasárnap 9.30
órakor a bicskei templomban
Tudományos előadás
16 órakor Mózessy Gergely bérmál Spányi Antal megyés
püspök.
előadása
Emlékmise
17 órakor a templomban BÉRMÁLÁS TINNYÉN
Spányi Antal megyés püspök Október 16-án, vasárnap 17
tart koncelebrált szentmisét a órakor a tinnyei templomban
város papságával, az egyház- bérmál Spányi Antal megyés
megyéből érkező papokkal. A püspök.
szentmise végén a főpásztor a
hívekkel együtt imádkozik JUBILEUMI ELŐADÁS
püspökelődje sírjánál, a nagy MINDSZENTY
püspök mihamarabbi boldog- JÓZSEFRŐL
Október 17-én, hétfőn 17.30
gá avatásáért.
órakor a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban A
NAGYSZÜLŐK
„szívében rab” főpásztor,
ZARÁNDOKLATA
Mindszenty József - jubileumi
ALSÓSZENTIVÁNRA
Október 13-án, csütörtökön 9 előadás 1946-2016- címmel
órakor Alsószentivánon a Dr. Kovács Gergely történész,
fatimai Szűz első hazai kegy- okleveles posztulátor beszél a
helyén tart Spányi Antal me- bíboros prímás érsek boldoggyés püspök ünnepi szentmi- gáavatásáról.
sét, amelyben a nagyszülőket
külön áldásban részesíti. A A LOURDES-I
főpásztor az időseket közös KERESZTUTAT
imára hívja a fiatalokért és BEMUTATÓ
mindazokért, akik rászorul- FOTÓKIÁLLÍTÁS
SZÉKESFEHÉRVÁRON
nak imájukra.
Október 21-én, 16 órakor a
Szent István Hitoktatási és
25 ÉVES
Művelődési Házban fotósoroA BUDAKESZI
zatból készült vándorkiállítás
PROHÁSZKA OTTOKÁR
nyílik „Lourdes-i keresztút”
GIMNÁZIUM
Október 14-én, pénteken 11 címmel. A tárlatot Európa
órakor Spányi Antal megyés több országában bemutatták
püspök mutat szentmisét Bu- már. A magyar származású
dakeszin a Prohászka Ottokár Maria de Faykod szobrászműGimnázium alapításának 25. vész saját készítésű képeit
évfordulója alkalmából az is- tekinthetik meg a látogatók a
szintén saját készítésű lourdes
kola aulájában.
-i, a keresztút stációit ábrázoló
JUBILEUMI
szobrairól. A kiállítást megKARITÁSZTALÁLKOZÓ
nyitja Béres Klára a Béres
PÉCSEN
Alapítvány elnöke. Köszöntőt
Október 14-én, pénteken a mond Spányi Antal megyés
Pécs-Egyházmegyei Katoli- püspök.
kus Karitász jubileumi karitásztalálkozót szervez. A 17 MEGEMLÉKEZÉS
órakor kezdődő hálaadó AZ ’56-OS
koncelebrált
szentmisét ÁLDOZATOKRÓL
Spányi Antal megyés püspök, Október 22-én, szombaton
karitász-elnök mutatja be.
9 órakor a Székesfehérvári
A Magyar Katolikus Karitász Egyházmegye szervezésében
2016-ban megalakulásának a Székesegyház oldalánál
85. és újjáalakulásának 25. elhelyezett
emléktáblánál
évfordulóját is ünnepli.
tartanak imádságos megemlékezést az 56-os áldozatokBÉRMÁLÁS
ról. Spányi Antal megyés
TORDASON
püspök meghívására az ünOktóber 15-én, szombaton 16 nepség keretében együtt imádórakor a tordasi templomban koznak a történelmi egyházak
bérmál Spányi Antal megyés helyi képviselői, a forradalom
püspök.
és szabadságharc áldozataiért.
Program:

Ünnepi beszédet mond Rákay
Philipp
médiaszakember,
nemzetünk kiemelkedő eseményére emlékezve.
PÜSPÖKI SZENTMISE
SZENT II. JÁNOS PÁL
PÁPA ÜNNEPÉN, PÁTYON
Október 22-én, szombaton 16
órakor, a pátyi II. János Pál
templomban ünnepi szentmisét mutat be Spányi Antal
megyés püspök, a szent pápa
liturgikus ünnepén.
PAPI TALÁLKOZÓ
A PÜSPÖKSÉGEN
Október 27-én, csütörtökön 19
órakor Spányi Antal püspök
várja találkozóra az egyházmegye papjait a Püspökségre.
SZENT MÁRTON ÜNNEP
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Október 28-án, pénteken
Szent Márton üzenete tegnap
és ma - mottóval a Magyar
Katolikus Kultúra Napjai
székesfehérvári
programja
keretében emlékeznek meg a
püspök születésének 1700
éves évfordulója alkalmából.
Program:
15:00 Szent Márton megosztja
köpenyét címmel performance
az Országalmánál - helyszín:
Székesfehérvár, Városház tér
15:00–18.00 A Székesfehérvári Egyházmegye szociális
intézményeinek bemutatkozása - helyszín: Székesfehérvár,
Városház tér
15:30 Szent Márton ma című
gyermekrajz-pályázat
díjkiosztója - helyszín: Székesfehérvár, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
16:00 –17:30 Előadások katonaszentekről és a segítő szeretet szentjeiről - helyszín: Székesfehérvár, Szent István
Hitoktatási és Művelődési Ház
18.00–19:00 Szentmise és
koncert - helyszín: Székesfehérvár, Szent Imre-templom
(Barátok temploma)
A nap folyamán a Székesfehérvári Egyházmegyei Múze(Folytatás a 15. oldalon!)
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(Folytatás a 14. oldalról!)
um „A szentek titka” című kiállítása ingyenesen látogatható.
PÜSPÖKI SZENTMISE
AZ ÉRD-TUSCULANUM-I
TEMPLOM
BÚCSÚNAPJÁN
Október 29-én, szombaton
10 órakor az érd-tusculanumi
Szent Szűz, az Egyház anyja
templom 50 éves jubileumát
ünnepli. A templom búcsúnapján Spányi Antal megyés
püspök mutat be ünnepi szentmisét.

Szent István király ünnepén
szentmise Székesfehérváron

PÜSPÖKI ÁLDÁS
A FELÚJÍTOTT
PUSZTAZÁMORI
REMETESÉGRE
Október 29-én, szombaton 16
órakor a felújított pusztazámori remeteséget áldja meg,
szentmise keretében Spányi
Antal megyés püspök.

Szent István-napján, augusztus 20-án, a hagyományoknak megfelelően Spányi
Antal megyés püspök tartott
ünnepi szentmisét a Székesegyházban és megáldotta az
új kenyeret a közéleti és intézményvezetők, a fegyveres és
rendvédelmi szervek képviselői, valamint számos hívő jelenlétében. Beszédében a főpásztor hangsúlyozta, fontos
ünnepelnünk a szent király
városában, hogy megértsük
azt, amit Ő tett, ami számára
Istentől rendelt parancs volt.
Döntenünk kell, hogy Szent
István király igaz hívei és követői leszünk-e, és valóra
váltjuk-e tanítását ma.
Ünnepelt tehát, Szent István király városa, arra a napra

emlékezve, amikor 1083-ban
László király a királysírból
felemelte az uralkodó testét a
szenttéavatáshoz a székesfehérvári bazilikában.
Spányi Antal püspök az
ünnepi szentmise előtt köszöntötte paptestvéreit, az
Angliából érkező Edgar
Miller atya bencés szerzetest,
a Fejér Megyei Közgyűlés
tagjait, Székesfehérvár polgármesterét és alpolgármestereit, a közgyűlési tagokat,
Vargha Tamás államtitkárt,
Fejér megye és Székesfehérvár országgyűlési képviselőit, a kormányhivatal és
a járási hivatal vezetőit, valamint a honvédség, rendőrség, katasztrófavédelem vezetőit.

Megköszönte a lovagrendek képviselőinek, hogy
elhozták a Szent Korona
másolatát a méltó ünnepléshez.
Spányi Antal püspök beszédében a szent király ma is
aktuális üzenetét hangsúlyozta. „A tanítás, amit Imrére
hagyott, a tanítás, aminek mi
magunk is élvezői vagyunk,
örökérvényű a hitben élőknek
és a hit örömét nem ismerő
ember számára is. Ez a tanítás becsületességről szól,
igazságról, kemény munkáról
és szolgálatról, nemzetnek
való élet-odaadásról.” - fogalmazott a főpásztor.
Majd arról beszélt, hogy
ezt az ünnepet sokan sokféle oldalról közelítik meg, de

igazán az tudja átélni, aki
megérti Szent István ránk hagyott örökségét, amely minden
magyar számára szól. „Ki választja Szent Istvánt, ki látja
meg Benne azt a többet, amely
nemcsak egy kornak a sajátja,
amely nem néhány nemzedéknek szóló tanítás és üzenet, hanem minden korok minden
magyarjához szóló egyesítő
erő... Az igazság kimondásának törvénye nem mellőzhető
és nem kerülhető el. Vállalnunk kell magyar gyökereinket, vállalnunk kell népünk
szolgálatát és ezeréves hagyományaink őrzését.”- emelte ki
a beszédben.
A főpásztor azt is hangsúlyozta, döntenünk kell amellett,
hogy a szent király nyomán
megéljük hitünket és tovább-

adjuk, kincseit fölragyogtatjuk. „Nem kellenek nekünk az
új hagyományok és azok a
hangok, amelyek relativizálnak minden igazságot, amelyek egyformának mondanak
mindent. Tudjuk, mi tartozik
hozzánk, mi a miénk és mi
idegen tőlünk. Erről nem elég
belsőleg
meggyőződnünk,
ezért ki kell állnunk, szót kell
emelnünk. Áldozatot kell hoznunk azzal, hogy itt maradunk ebben az országban,
építjük és szolgáljuk. Megőrizzük identitásunkat és ezt
elültetjük gyerekeinkben és
unokáinkban is." - hangzott el
a beszédben.
A megyés püspök végezetül hozzátette: „Nem egyszerű
és könnyű út, magyarnak lenni, sohasem volt könnyű, de

segítsen bennünket a király
égi imája, hogy tudjuk járni a
magyar szentekkel közös
utunkat. Szent István a kereszténység mellett döntött,
amely megmentette az országot. Van értelme tehát, Őt
ünnepelni, van értelme ezt
az utat választani, amellyel
egy nemzet jövőjét szolgálta.
Folytassuk, amit Szent István
elkezdett, hogy boldog és
békességes élet, keresztény

eszménytől gazdag élet legyen minden magyar szívében. Kérjük Istent, áldja meg
a magyart!”- zárta szentbeszédét Spányi Antal püspök.
A főpásztor a szentmise
végén megáldotta az új kenyeret, amely a családi jólét
és a jövő jelképe. Isten áldását kérte valamennyi magyar
család kenyerére és életére.
Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor

A Székesfehérvári Egyházmegye
internetes oldala:
facebook oldala:
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A Barátok Boltja ajánlatából:
Ave Maria (Etalon Kiadó)
Andreas Englisch: A Vatikán harcosa
Tomka Ferenc:
Vegyétek a Szentlelket! - Bérmálkozók könyve
Imádkozzuk Teréz anyával
Gyökössy Endre:
Isten elfelejtett nyelve, az álom
Áraszd ránk irgalmadat – imakönyv
Te tudod szeretlek – Szent Fausztina imakönyv
Prohászka Ottokár:
Elmélkedések az evangéliumról
Kempis Tamás: Isten felé

Valamint: bibliák, hittankönyvek,
gyertyák, képeslapok, ikonok

Szeretettel várunk minden Kedves Vásárlót!

