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Szentek - ünnepek 
November 25. Alexandriai Szent Katalin szűz és vér-
 tanú.   
 

November 26. Krisztus, a mindenség királya. 
 

November 30. Szent András apostol. 
 

December 2. Adventi Udvar megnyitása a püspökségen 
 - I. Adventi gyertya meggyújtása. 
 

December 3. Advent 1. vasárnapja. 
 

December 4. Damaszkuszi Szent János áldozópap és 
 egyháztanító. 
 

December 6. Szent Miklós püspök. 
 

December 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító. 
 

December 8. A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen 
 fogantatása. 
 

December 9. Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin gua-
 dalupei látnok. 
 Adventi Udvar a püspökségen - II. Adventi gyertya-
 gyújtás 
 

December 10. Advent 2. vasárnapja. 
 

December 11. Szent I. Damazusz pápa.  
 

December 12. A Guadalupei Boldogságos Szűz Má-
 ria.  
 

December 13. Szent Lúcia szűz és vértanú.  
 

December 14. Keresztes Szent János áldozópap és 
 egyháztanító.  
 

December 16. Adventi Udvar a püspökségen - III. Ad-
 venti gyertyagyújtás. 
 

December 17. Advent 3. vasárnapja. 
 

December 21. Kaniziusz Szent Péter áldozópap és 
 egyháztanító.  
 

December. Adventi Udvar a püspökségen - IV. Adventi 
 gyertyagyújtás. Adventi Udvar zárása. 
 

December 23. Kety Szent János áldozópap.  
  

December 24. Advent 4. vasárnapja. 
 

December 25. Karácsony. Urunk születése.  
 

December 26. Karácsonymásnapja. 
 Szent István vértanú. 
 

December 27. Szent János apostol és evangélista. 
 

December 28. Aprószentek. 
 

December 29. Becket Szent Tamás püspök és vértanú.  
 

December 31. A Szent Család: Jézus, Mária és Jó-
 zsef.  
 Szilveszter. 
 

Január 1. Szűz Mária, Isten Anyja. (Újév.) 
 

Január 2. Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Ger-
 gely püspökök és egyháztanítók. 
 

Január 3. Jézus szent neve.  
 

Január 6. Urunk megjelenése (Vízkereszt). 
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Kiadja: a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal 
A Szerkesztőség címe:   

8001 Székesfehérvár, Pf. 178. 

Október 28-30-ig Limburgba 
látogatott Spányi Antal megyés 
püspök, ahol részt vett Gerhard 
Pieschl nyugalmazott limburgi 
segédpüspök püspökké szentelé-
sének 40. évfordulóján tartott 
hálaadó ünnepségen. A jubiláns 
kérte a vele együtt hálaadókat, 
hogy ne ajándékokkal fejezzék 
ki szeretetüket ebből az alkalom-
ból, hanem támogassák a székes-
fehérvári  egyházmegye anyaott-
honát adományaikkal. A szent-
mise után találkozott a tavaly 
felszentelt új limburgi megyés 
püspökkel, Dr. Georg Batzing-
gal. Áttekintették a két egyház-
megye életét, közös gondjait és 
örömeit. Spányi püspök székes-
fehérvári látogatásra hívta meg a  

helyi Főpásztort, melynek idő-
pontját később határozzák meg. 

Spányi Antal útja során - 
melyen elkísérte Mayer Mihály 
nyugalmazott pécsi megyés 
püspök és Hajdu Ferenc, a szé-
kesfehérvári egyházmegye álta-
lános helynöke - felkereste a 
Neuburg am  Donau-ban lévő 
Szent Kereszt zarándokhelyet, 
melynek vezetője Dr. Franz 
Kaspar prelátus a székesfehérvá-
ri egyházmegye tiszteletbeli 
kanonokja. Az itt bemutatott 
szentmisét követően a család-
pasztorációról és ministránsok-
kal való foglalkozásról tájékoz-
tatták. 

 
Fotó: www.bistumlimburg.de 

Prohászka Szent László képe 
 

Mózessy Gergely előadása  

A Katolikus Kultúra Napjai 
rendezvény keretében, október 
24-én, Mózessy Gergely püspö-
ki gyűjteményigazgató „Pro-
hászka Szent László képe” cím-
mel tartott előadást a Vasútvidé-
ki Prohászka Emléktemplom-
ban. A megjelenteket Tóth Ta-
más plébános köszöntötte. 

Mózessy Gergely Prohászka 
két beszédvázlatát elemezte. Az 
előadó elmondta, az írásokban 
Szent Lászlót a főpásztor úgy 
mutatja be, mint akiben a ma-
gyar eszmény válik keresztény-
nyé. 
Az igazgató a Szent Istváni 
államszervezés beteljesítőjének 
nevezte Prohászka nyomán 
Szent Lászlót. Európai szemlé-
lete egyben az ország stabilitása 
és  a  megszilárdulóban  lévő ke-
resztény kultúra védelmét is 
jelentette. 

Mózessy Gergely előadása 
Szent László trónra lépésének 
940., szentté avatásának 825. 
évfordulója alkalmából meghir-
detett emlékév kiemelt egyház-
megyei eseménye volt. 

 
Berta Kata 

Fotó: Somogyi Tamás 



 3 Szent István Városa - 2017. november 25. 

Ünnepelni hívta Székesfe-
hérvárra a családokat Spányi 
Antal megyés püspök a Ma-
gyar szentek és boldogok ün-
nepnapján, november 13-án, 
hogy Szent István, Boldog Gi-
zella és Szent Imre ereklyéi 
előtt együtt imádkozzanak a 
magyar családokért. A fő-
pásztor 2012 óta ajánlja ünne-
pi szentmise keretében a szü-
lőket és a gyermekeket a ma-
gyar Szent Család oltalmába. 
A hagyományoknak megfele-
lően a megyés püspök megál-
dotta a plébániaközösségek-
ből delegált családokat, és 
kérte a magyar szenteket, 
hogy a családtagok hitben és 
hűségben megmaradva, ke-
resztény tanúságtevő és bol-
dog életet élhessenek. 

Az ünnepi szentmise elején 
Hajdu Ferenc helynök kö-
szöntötte a székeskáptalan, az 
egyházmegye papsága és hí-
vei, valamint minden megje-
lent család nevében a szüle-
tésnapját ünneplő megyés fő-
pásztort. Megköszönte, hogy 
a püspök családias egyházme-
gyében gondolkodva, különle-
gessé tette a Magyar Szentek 
ünnepét, és a Magyar Szent 
Családban példaképet és párt-
fogót adott a magyar csalá-
doknak.  

A főpásztor a szentmisében 
az  első  Magyar Szent Család 

 példáját állította a magyar 
családok elé. Elmondta, soha 
ilyen fontos nem volt, hogy a 
családok boldogságot sugá-
rozzanak a világ felé. Tanúsá-
got tegyenek arról, hogy a te-
remtő Isten elgondolásában   
a férfi és a nő egymás felé 
fordulva, egymásban felfe-
dezve az Isten jóságát és 
szépségét, egymásnak oda-
ajándékozva magukat, min-
den gazdagságukkal és min-
den gyengeségükkel együtt 
találják meg kiteljesedésüket, 
boldogságukat.  

„Ma, amikor látjuk, hogy 
a családi élet értékét megkér-
dőjelezik, a nemzetek gyöke-
reit, hagyományait, sajátos 
kulturális kincseit semmibe 
veszik, rászorulunk a szentek 
imádságára. Kiáltsuk bele a 
világba, hogy nem a nemzet 
és a család van válságban, ha-
nem az a gondolkodás, amely 
zsákutcába viszi az emberisé-
get.” – buzdított a püspök 
majd hozzátette. „A magyar 
szent család hitben és szere-
tetben élve felelősséget vál-
lalt hazánkért. Egy nemzetért 
élték az életüket. Fontos, 
hogy megtanuljuk az első 
szent család példáján keresz-
ténységünk megőrzését, ame-
lyet ránk hagyományoztak, és 
fontos, hogy továbbadjuk utó-
dainknak  a  lelki-szellemi ér- 

tékeinket, amelyeknek alapja 
hit, a család, a nemzet.”   

A megyés püspök arról is 
beszélt, hogy hit nélkül a csa-
lád gyenge marad, mert el-
veszti az iránytűjét, amely az 
Isten felé vezet. Hűségesen ki 
kell tartaniuk a közös imád-
ságban, életük megszentelé-
sében. „Naponta meg kell újí-
tani a házastársi szeretetet, 
késznek lenni a kapcsolatok 
megújítására és újra és újra 
örömet kell szerezni egymás-
nak. Ez teszi boldoggá a csa-
ládot, és ha a családtagokon 
meglátszik az Isten boldogsá-
ga és kisugárzik a társadalom 
felé, akkor erős nemzetté vá-
lunk, amelyben boldog csalá-
dok alkotnak közösséget.” 

A gazdag liturgiájú szent-
misében a családok aktívan 
belekapcsolódtak az ünnep-
lésbe, együtt imádkoztak a 
szentélyben az egyházmegye 
megjelent papságával. A 
szentmise végén Spányi An-
tal püspök Szent István, Bol-
dog Gizella, és Szent Imre ol-
talmába ajánlotta a magyar 
családokat, és kérte közbenjá-
rásukat minden családért. 
„Köszönjük Istenünk, hogy 
nemzetünk történelmének 
kezdetére  egy  szent családot  

adtál nekünk, Istvánt, Gizellát 
és Imrét! ...   

Köszönjük mindazt, amit 
az Ő imáikra adtál nekünk, 
amit ők könyörögtek ki szá-
munkra. Köszönjük áldozatos, 
de boldog életük példáját! Kö-
szönjük saját családjainkat is, 
Urunk! A családot, amelyben 
elfogadtak szüleink, mint ál-
dást és amelyben felneveltek. 
Köszönjük a családot, amelyet 
már a felnőtt gyermekek ala-
pítottak.... Adj erőt a házaspá-
roknak a hűségre, a kizáróla-
gos önátadásra, a családi élet 
örömeinek megélésére. Áldd 
meg családjainkat, hogy a 
gyermekek szeretetben szüles-
senek, biztonságban növeked-
jenek és a keresztény élet pél-
dáját tanulják meg szüleiktől.”  

A felajánló ima után az 
ajándékok átadásával fejeződ-
tek be az ünnepi pillanatok. A 
plébániákról delegált családok 
személyesen vehették át a me-
gyés püspöktől az egyházme-
gye lelki-szellemi ajándékát. 
Sok gyermek rajzokat készí-
tett ajándékba a főpásztornak, 
amelyet örömmel nyújtottak 
át a szertartás végén. 

 
Berta Kata 

Fotó: dr. Berta Gábor 
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zatos, mert a kapcsolatokban 
sérülhetünk is.”  -  mondta  el 
a szakember a hitoktatóról, 
majd hozzátette: „Nagyon fon-
tos, hogy kapcsolatba hozzuk 
őket egymással. Ez egy új pe-
dagógiai kihívás, a korábbi is-
kolai módszereink nem ezen 
alapultak, de a mai digitális 
korban nevelődött gyerekek-
nek, nagyon fontos eszköze és 
új kompetenciája, a több csa-
tornán egyszerre való  integra-  
tív működés. Ők ráadásul egy-
mástól tanulnak, egymással 
kapcsolatba kerülnek, akár      
a tanórán is, és ezt valahogy 
tudnunk kell csatornázni, ke-
zelni.” 

Ugrits Tamás püspöki iro-
daigazgató, az egyházmegye 
hitoktatási felügyelője zársza-
vában megköszönte mindazok 
munkáját, akik bármit is tesz-
nek a hitoktatás érdekében, 
akik Krisztus iránti szeretet-
ben végzik szolgálatukat.  

Elmondta, hogy a hitokta-
tók szakmai napjain továbbra 
is lehetőséget akarnak biztosí-
tani arra, hogy a szakmai elő-
adások által segítsék a kate-
kétákat pedagógusi munkájuk 
során. 

 
 

Berta Kata 
Fotó: Somogyi Tamás 

Szakmai továbbképzést 
tartottak a Székesfehérvári 
Egyházmegye hitoktatóinak a 
Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban novem-
ber 18-án. A konferencián 
összegezték a hitoktatói szak-
mai felügyelet óralátogatásai-
nak eredményeit, a Bellarmin 
Hitoktatási Nyilvántartó 
Rendszer működésének eddi-
gi tapasztalatait. Csáky-Palla-
vicini Zsófia klinikai és men-
tálhigiéniai gyermek- és ifjú-
sági szakpszichológus a digi-
tális kor gyermekeinek gene-
rációs jellemzőit vizsgálva 
tartott előadást a hatékony 
hitoktatásról. Az Egyházme-
gyei Hitoktatási Felügyelőség 
rendezvényét Spányi Antal 
megyés püspök nyitotta meg. 

A főpásztor bevezetőjében 
a felkészült tanárról beszélt, 
akinek hitelességét, nemcsak 
szakmai felkészültsége mutat-
ja, hanem a tanított ismere-
tekkel összefüggő élete is. 
„Fontos, ha hittant tanítunk, 
ismerjék fel a gyerekek, hogy 
a hit egy olyan kincsünk, a-
mely az életünkbe beépül, an-
nak tartalma és értéke meg-
mutatkozik rajtunk. Tanú-
ságunkkal így sok gyermeket 
mentünk meg a hitetlen-
ségtől.” – bíztatott a megyés 
püspök. 

A konferencián Szalma 
István a Hitoktatási Felügye-
lőség elnöke szakmailag érté-
kelte a 2016/17-os tanév óra-
látogatásait, részletes tájékoz-
tatást adott az országosan és a 
Székesfehérvári Egyházme-
gyében folyó hitoktatás hely-
zetéről. Szó esett a gyermek- 
és ifjúságvédelemről, a füg-
gőségek    megelőzésére   irá- 

nyuló   preventív  programok-
ról, az egyházmegyei hittan-
versenyről. Az elnök pozití-
van nyilatkozott az új tanme-
netekről, és elmondta, hogy az 
egyházmegyében összességé-
ben, igényes szakmai munka 
folyik a hitoktatás terén. Visi-
né Farkas Katalin oktatásügyi 
referens a központosított adat-
szolgáltatás, a Bellarmin Hit-
oktatás Nyilvántartó rendszer 
működtetésének eddigi ta-
pasztalatait összegezte.  

A szakmai nap Csáky-
Pallavicini Zsófia klinikai és 
mentálhigiéniai gyermek- és 
ifjúsági szakpszichológus elő-
adásával folytatódott a haté-
kony hitoktatásáról. A szak-
ember arra bíztatta a hitokta-
tókat, ismerjék meg mélyeb-
ben a digitális kor gyermekeit 
és bátran építsék be a gyerme-
kek tapasztalatait - érzelmi vi-
lágukat is megérintve - a min-
dennapi hitoktatásba. 

„A hitátadás olyan dolog, 
amely a kapcsolataink nélkül 
nem működik, azokban kell 
jelen lennünk. Hittanárként az 
a feladatunk, hogy a gyere-
kekkel kapcsolatba kerülve    
az Ő kapcsolati rendszerüket 
megmozgassuk, úgyhogy ab-
ba illeszkedjék az a tudás, 
amit át akarunk adni. Ami- 
kor hittant tanítunk, először 
meg kell ismernünk a gyere-
ket, az Ő nehézségeit és az 
erősségeit.  

A pedagógiai programun-
kat ahhoz kell illeszteni, ami-
lyen Ő és ahol éppen tart. 
Meg kell mutatnunk    valamit 
saját magunkból, ez mindig 
egy énközlés, ami hatással 
van másokra, de tudnunk kell, 
hogy  ez lehet nehéz és kocká- 

Hitoktatói szakmai nap Székesfehérváron 
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akarták járatni, hiteltelenné 
akarták tenni. Példát mutatott 
a bátor kiállásra, mert nem ön-
magát védte, hanem az igazsá-
got, meggyőződését, hitét. 
Örök példa Prohászka, hogyan 
kell a másik embert szeretni, 
hisz szétosztotta mindenét, 
magának semmit sem tartott 
meg. A szellem és a lélek vol-
tak kincsei, az igazi értékek 
számára. Küzdött azért, hogy 
formálja a világot és ma is 
szükségünk van erre a kiállás-
ra, hogy felismerve az igazsá-
got, Krisztus egyháza mellett 
döntsünk, a haza mellett, ke-
resztény gyökereink mellett. 
Felelősek vagyunk azért, hogy 
az imádság átjárja bensőnket, 
életünket, formálja cselekede-
teinket. Csak így tudjuk a vilá-
got megmenti a romlástól, 
örömhírt és szeretetet vinni az 
embereknek. Mert ahol megje-
lenik Isten országa, ott öröm, 
béke, és szeretet él.  

A szentmise végén a pap-
ság és a hívek közösen el-
mondták a Prohászka Imaszö-
vetség új papi és szerzetesi hi-
vatásokért mondott imáját. 
Ezután a püspök sírjához vo-
nultak, hogy együtt kérjék Is-
tentől Prohászka Ottokár püs-
pök mihamarabbi boldoggá-
avatását. 

Berta Kata 
Fotó: dr. Berta Gábor 

Ottokár püspökről. Az egy-
házmegye által szervezett 
konferencián Kocsis Katalin 
tartott előadást a Prohászka-
egyházközség kialakulásáról. 

Az elhangzottak szervesen 
illeszkedtek abba a kutatási 
vonulatba, amelynek utóélete 
évről-évre tanulmánykötetek-
ben is megjelenik. Kocsis Ka-
talin elmondta, a vasútvidéki 
egyházközség Prohászka kez-
deményezésére alakult 1919-
ben, a város munkás kerületé-
ben. Az akkor legdinamiku-
sabban fejlődő területen elő-
ször egy kis kápolnát alakítot-
tak ki, majd Prohászka püspök 
halála után az építendő temp-
lomukat úgy akarták létrehoz-
ni, hogy a zarándokok befoga-
dására méltó, valamint monu-
mentális épület legyen, ahol a 
nagy püspököt el is lehet te-
metni.  

Az előadás után püspöki 
szentmisével és közös imád-
sággal tisztelegtek a nagy püs-
pök előtt. Spányi Antal püs-
pökelődjéről elmondta, jó ne-
künk rátekinteni Prohászkára, 
aki örök példa számunkra az 
imádságban, aki nemcsak írá-
saival tanított az imádságról, 
hanem megélte azt.  Életét ki-
töltötte az Isten imádása, az Ő 
üzenetét közvetítette minden-
hol. Tudott harcolni az egy-
házért,   amikor   ellenségei  le  

giának köszönhetően be tud-
nak mutatni. 

A megnyitón köszöntőt 
mondott Spányi Antal me-
gyés püspök, aki püspök- 
elődjét, mint az imádságos 
élet példaképét, a hitéért ke-
ményen harcoló lelkipásztort 
és a szegényeknek mindenét 
szétosztó szociális apostolt 
méltatta. 

A tárlatot Demeter Zsófia, 
a megyei múzeum korábbi 
igazgatója nyitotta meg. Be-
szélt a nagyhatású papról, a 
hittudósról és szónokról, aki 
„virtuóz” módon bánt a sza-
vakkal, a betűvel és a sajtó-
val, és aki szent célok érdeké-
ben a politikában is megmár-
tózott. Mondanivalójával ak-
tivitásra, cselekvésre serken-
tett, alaptételként emelve ki: 
„A keresztény élet, nem virá-
gos rét, hanem építési telek.” 
Ottokár püspök életében, 
majd halála után is személye, 
hívei feltétlen szeretete, és 
széles közadakozásból épített 
emléktemploma, ismertté tet-
te Székesfehérvárt. 

Mózessy Gergely püspöki 
levéltáros, egyháztörténész 
szerint az egyházmegyei mú-
zeum évek óta hordoz egy 
olyan vizualitást, ami előre-
mutató.  Ennek az újabb 
szemléletnek a technikai ap-
parátusát kellett bevonni a 
Prohászka kiállításba, így 
több minden került ki digitá-
lis tartalomként. Fehérvár 
megérdemelte, hogy a Püs-
pökséggel szemben, egy min-
denképpen vállalható és mél-
tó kiállítás legyen Prohászka 
Ottokár lelki-szellemi hagya-
tékának bemutatására. 

A kiállításmegnyitó után  
a vasútvidéki Prohászka 
templomban emlékeztek meg 
hagyományosan     Prohászka  

Székesfehérvár 15. püspö-
kére, Prohászka Ottokárra 
emlékeztek az Egyházmegyei 
Múzeumban és a Prohászka 
emléktemplomban október  
10-én. A Katolikus Kultúra 
Napjai rendezvénysorozat ke-
retében, megnyílt a felújított 
„Prohászka - Püspök az em-
berért” című kiállítás. A meg-
nyitó után a vasútvidéki    
Prohászka templomban az 
egyházmegye tudományos 
előadással, püspöki szentmi-
sével és közös imádsággal 
tisztelgett Prohászka püspök 
előtt, születésének 159. évfor-
dulóján. 

Smohay András múzeum-
igazgató a megnyitón el-
mondta: néhány hónapra ter-
vezték 2006-ban, a püspök 
beiktatásának 100. évforduló-
jának emlékkiállítását. Csak 
ezután látták, sikerült egy 
olyan pontra rátekinteni, ami 
miatt ez a tárlat népszerű lett. 
Volt egyfajta hiány a fehérvá-
riakban és Prohászka tisztelő-
iben, hogy nincs mélyebb is-
meretanyag, illetve a püspök-
kel kapcsolatos tárgyak a 
nagyközönség elé tárva. A ki-
állítás ezért folyamatosan 
működött, de megérett a hely-
zet arra, hogy 11 év után fel-
újítsák. A koncepció maradt, 
a Püspök életútját követik vé-
gig. Az életúton belül kivá-
lasztottak olyan csúcsponto-
kat, fontos állomásokat, ame-
lyek köré tárgyi anyagokat, 
dokumentumokat úgy tudtak 
csoportosítani, hogy például 
az alkotó főpásztort, a lelki 
vezetőt, a szónokot is megje-
lenítsék. Az egyházmegyei 
múzeum évek óta sok digitá-
lis technikát is alkalmaz kiál-
lításaiban. Prohászka püspök-
ről számos fotó van, amelyet 
most  az új digitális technoló- 
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 „Nélkülözhetetlenek azok a 
fiatalok, akik az egyház mel-
lett kiállnak, áldozatot vállal-
nak érte, akik egymást erősít-
ve az egyházat szolgálják. 
Őrizzétek keresztény hagyo-
mányainkat, a keresztény 
kultúrát, amelyet Isten ke-
gyelme által őseinktől kap-
tunk, és amelyért sok szent és 
vértanú az életét adta. Külde-
tésetek, hogy hitetek által 
megőrizzétek a világot Krisz-
tusnak! – fogalmazott a me-
gyés püspök.  

A szentmise végén a pas-
saui egyházmegye ifjúsági 
referense, a passaui Boldog 
Gizella iskolások kísérője, 
Wolfgang de Jong atya el-
mondta: számukra sokat je-
lentett, hogy eljöhettek arra a 
helyre, ahol a passaui Min-
denkor Segítő Szűz Mária 
mintájára festett kegyképet a 
magyarok évszázadok óta 
tisztelik. Majd átnyújtotta a 
bajor fiatalok ajándékát a 
megyés püspöknek, az Altöt-
tingből, Bajorország egyik 
leglátogatottabb zarándokhe-
lyéről származó, a Szűzanya 
kegyszobrát ábrázoló hatal-
mas gyertyát. 

Hajdu Ferenc helynök a 
találkozón elmondta: a passa-
uiakkal  való találkozás  azért 
is fontos,  hogy a fiatalok lás-  

sák: volt két ifjú, egy magyar 
fiatalember és egy bajor fiatal 
lány, István és Gizella, akik-
nek kapcsolatából kibontakoz-
hatott egy ezeréves kapcsolat, 
Magyarország és Bajorország 
között. Amikor őket ereklyé-
ikben tiszteljük, ebben a tisz-
teletben egy közösséggé vá-
lunk, nemcsak a bajor néppel, 
de mondhatjuk, hogy az euró-
pai népekkel is. Hisz ez a 
földrész azután teljesedett ki, 
miután Nagy Károly idejében 
a kereszténység bekerült az 
európai eszménybe. Ehhez 
csatlakozott tulajdonképpen 
Szent István és vele Boldog 
Gizella is. Az Ő megvalósult 
reményük esélyt ad arra, hogy 
a mai fiatalok is, elődeik hite 
nyomán megvalósíthassák 
reménységüket. 

A székesfehérvári egyház-
megye ifjúsági találkozójának 
szervezői azt remélik, az 
örömteli és lelkes találkozó 
sokáig elevenen él majd a 
fiatalok szívében, kiemelkedő 
eseménye lesz ennek az év-
nek. A vidám, de ugyanakkor 
elgondolkodtató, imádságos, 
őszinte baráti találkozó emlé-
két és hírét a fiatalok elviszik 
hazájukba, közösségeikbe. 

 
Berta Kata 

Fotó:  dr. Berta Gábor 

A keresztény szentek élet-
példájáról, tanúságtételük kö-
vetéséről szólt a Székesfehér-
vári Egyházmegye idei gyalo-
gos ifjúsági zarándoklata, 
Mórról Bodajkra  szeptember 
29-30-án. Először szerveztek 
nemzetközi találkozót passaui, 
székesfehérvári egyházme-
gyés és szatmárnémeti fiata-
loknak, hogy Európát, annak 
nyugati és keleti részét is át-
ölelve vegyenek részt együtt, 
egy gyümölcsöző lelki prog-
ramban. A közös imádsággal, 
elmélkedésekkel, valamint a 
szentek életéből bemutatott je-
lenetekkel kezdődő kétnapos 
zarándoklat püspöki szentmi-
sével zárult. 

A passaui fiatalokkal régi 
kapcsolatot ápol a székesfe-
hérvári egyházmegye. A bajo-
rok boldogként tiszteli Gizel-
lát, Magyarország pedig az 
Árpád-ház szentjei közé sorol-
ja. Miután Wilhelm Schraml 
passaui püspök 2011-ben, a 
Családok Évében Boldog Gi-
zella-ereklyét ajándékozott 
Fehérvárnak, a Magyar Szent 
Család (Szent István, Boldog 
Gizella, Szent Imre) tiszteleté-
nek központjává válhatott a 
város. Spányi Antal megyés 
püspök 2012-ben ajándékozott 
Szent István ereklyét Passau-
ba, a Gizella-tisztelet európai 
központjába. 
A püspökök szentek iránti 
tiszteletéből kialakult testvéri 
kapcsolata alapozta meg azt a 
gondolatot, hogy a fiatalokat 
is közelebb vigyék azokhoz a 
szentekhez, akik összekötik a 
két népet. Közösen erősítsék 
bennük a keresztény értéke-
ket,   amelyek   létrehozták  és 
meghatározták Európát, és az 
Európai Uniót is. 

A zarándoklat célja volt, 
hogy a megszólítás révén  egy 
közösségbe  hívja  a fiatalokat  

Európa nyugati és keleti ré-
széből is. Örömteli, hogy idén 
Erdélyből, Szatmárnémetiből 
is érkeztek a zarándoklatra, 
hogy a fiatalok jobban megis-
merjék egymást, kölcsönösen 
tapasztalatokat szerezzenek és 
cseréljenek egymással. 

Mórra érkezve a zarándo-
kok az ismerkedés és közös 
étkezés után imádsággal, el-
mélkedésekkel és szentórával 
fejezték be a napot.  

Másnap a templomban tar-
tott napindító gondolatok után 
Bodajk felé vették útjukat a 
csoportok. Útközben egy-egy 
állomásra érkezve, jelenetek-
kel mutatták be a passaui, a 
csákvári és fehérvári, vala-
mint a szatmárnémeti fiatalok 
a szentek életének máig érvé-
nyes üzeneteit.  

A zarándokút végén a Se-
gítő Szűz Mária kegyhelyére, 
Bodajkra várta Spányi Antal 
megyés püspök a fiatalságot. 
A főpásztor erre az ősi zarán-
dokhelyre hívja minden évben 
azokat is, akik a bérmálás 
szentségében részesülnek, 
hogy megerősítse őket a ka-
pott kegyelmekben.  

A főpásztor a szentmisé-
ben mondott beszédében arra 
bíztatta a fiatalokat, a Szentlé-
lek által nyíljon meg szemük 
Isten szeretetére, legyenek há-
lásak és maradjanak meg hű-
ségben Krisztushoz, egymás-
hoz. Tegyenek tanúságot hi-
tükről ma, amikor Eu-rópában 
és az egész világon a keresz-
ténység veszélyben van, meg-
rendült ereje, hisz négy hívő-
ből három valamiféle üldözte-
tésben, kirekesztettségben él.  

Arra kérte a fiatalokat, ne 
veszítsék el a hitet továbbadó 
lendületüket, amely a korábbi 
évszázadok  híveit  jellemez-
te, és terjesszék Krisztus 
örömteli  üzenetét  a   világba. 
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Közös imádsággal emlé-
keztek meg Spányi Antal me-
gyés püspök meghívására a 
történelmi egyházak képvise-
lői Székesfehérváron az 1956
-os forradalom és szabadság-
harc hőseiről, a Székesegyház 
oldalánál álló emlékkereszt-
nél október 22-én. Az ünnep 
szónoka Laczkó Gábor isko-
laigazgató, történelemtanár 
volt, aki az 1956-os esemé-
nyeket az emberi méltóság 
forradalmának nevezte. Az 
eseményen részt vettek a vá-
ros és megye közéleti vezetői, 
intézményvezetői is. 

„Október 23-a, az igaz 
magyaroknak a legszentebb 
ünnep - március 15-e mellett 
- az egész Kárpát-medencé-
ben. Az 1956-os forradalom 
ugyanis az emberi méltóság 
forradalma volt. Amikor egy 
éveken át porig alázott, évez-
redes értékrendjétől, lelki ka-
paszkodóitól intézményesen 
megfosztott, lefasisztázott, le-
kulákozott, klerikális reakci-
ósnak gúnyolt, szellemi gyer-
mekként, alattvalóként kezelt 
nemzet, törött derékkal fel-
egyenesedett és kínzói sze-
mébe büszkén tekintve, az el-
nyomó muszkavezetői és a 
Vörös Hadsereg páncélosai-
val bátran felvette a harcot. 
Benzines palackokkal és kézi 
fegyverekkel indult a szovjet 
tankok és az ÁVH-s géppisz-
tolyok ellen.” – kezdte a be-
szédét Laczkó Gábor igazga-
tó. Majd kifejtette, hogy az 
1956-os forradalom és sza-
badságharc és az azt követő 
kádári megtorlás pontosan 
megmutatta az elnyomó rend-
szer, a szovjet modell igazi 
arcát, annak kegyetlenségét, 
de gyengeségeit is.  „Nemzeti 
érzésű    magyarként  büszkék 
lehetünk arra, hogy a pesti 
srácok, csakúgy mint a sza-
badságért életüket is feláldoz- 

zataiért, Fehér Károly nyugal-
mazott evangélikus esperes, 
majd Szűcs Zsolt református 
segédlelkész. Végül a hazáért 
és a szabadságért  igazságta-
lanul meghurcoltakért imád-
kozott Révész Lajos baptista 
lelkész. 

Az ünnepség végén az ál-
dozatok emlékére koszorúkat 
helyeztek el, együttérzésüket 
és tiszteletüket kifejezve a 
történelmi egyházak képvise-
lői, a közéleti vezetők, vala-
mint civil szervezetek és em-
lékező hozzátartozók.  

A megemlékezésen a 
Szent Imre Általános Iskola 
tanulói is részt vettek. Márai: 
Mennyből az angyal című 
versét, Kneifel Nóra szavalta 
el. Az ünnepséget Pásztor Ka-
talin és Fersch Renáta fuvola-
duója tette szebbé, emlékeze-
tesebbé. 

Berta Kata 
Fotó: dr. Berta Gábor 

ni kész fehérvári fiatalok, a 
világ legerősebb szárazföldi 
hadseregével mérlegelés nél-
kül szembeszállva, a szovjet 
„Vörös Birodalom” sírásóivá 
váltak. A túlerő vérbe fojtotta 
ugyan szabadságharcunkat, a 
Szovjetunió belső szétesése a 
felszín alatt mégis 1956-tal 
kezdődött el, és 1989-ben a 
szovjet-blokk teljes szétesésé- 
hez vezetett.” – hangzott el a 
beszédben. 

Laczkó Gábor Albert Ca-
mus Nobel-díjas francia író és 
filozófust is idézte, aki kiállt 
országunkért, és a magyar for-
radalom nagy tisztelője volt. 
A magyarok vére írásában ez 
áll: „A legázolt, bilincsbe vert 
Magyarország többet tett a 
szabadságért és igazságért, 
mint bármelyik nép a világon 
az elmúlt húsz esztendőben. 
Ahhoz, hogy ezt a történelmi 
leckét megértse a fülét betö-
mő, szemét eltakaró nyugati 
társadalom, sok magyar vér-
nek kellett elhullnia – s ez a 
vérfolyam most már alvad az 
emlékezetben. A magára ma-
radt Európában, csak úgy ma-
radhatunk hívek Magyaror-
szághoz, ha soha és sehol el 
nem áruljuk, amiért a magyar 
harcosok életüket adták, és 
soha, sehol, – még közvetve 
sem – igazoljuk a gyilkoso-
kat.”  
Az igazgató végül elhelyezett 
egy sárga színű rózsát a hősök 
emléktáblája előtt, arra bíztat-
va, ne feledkezzünk el törté-
nelmi felelősségünkről, hogy 
gyermekeinkbe plántáljuk  az  
örök igazságot: „mai szabadá-
sunk olyan virág,  amelynek  
gyökerét  az  ’56-os hősök    
és mártírok vére öntözte,   
kérlelhetetlen hazaszeretetük 
révén nyílott gyönyörű sárga 
rózsává.” 

Az ünnepségen Spányi 
Antal  püspök  a  hagyomány-  

nak megfelelően az emlékke-
resztnél azokért könyörgött, 
akik életüket adták hazánk 
szabadságáért, hogy „kapja-
nak megnyugvást, az örök bé-
kesség honában.” Együtt fo-
hászkodtak az 1956-os  forra-
dalom és szabadságharc  áldo- 

Megemlékezés az ’56-os áldozatokról 

liturgia megünneplésén előve-
szik. Kanyargó csigalépcsőn 
mentünk fel a kupolába, ahon-
nan a hétméteres keresztnek 
tövéből ránézhettünk a város-
ra és a környékre. Sok épüle-
tet ismertünk fel, és szeretettel 
gondoltunk a szemináriumban 
papi hivatásukra felkészülő fi-
atalokra.  

A nagy magasságból az al-
templomba mentünk, ahol 
Mindszenty József, Magya-
rország utolsó hercegprímásá-
nak sírjánál kértük Istent, 
hogy mihamarabb a boldogok 
körében tisztelhessük őt. 
Kis séta és ebéd után finom 
fagylalt várt minket. Tovább 
indultunk Visegrádra, ahol a 
fellegvárban megtudtuk, hogy 
koronaőrző hely is volt.  

Hazainduláskor rádöbben-
tünk, hogy az idő gyorsan el-
repült, és hálát adtunk Isten-
nek ezért a vidámságban és 
szeretetben gazdag napért. 
Köszönetünket küldtük Püs-
pök atyának, aki lehetővé tet-
te, hogy ezt a szép napot 
együtt tölthessük. 

 
Turner Gyöngyike 

hitoktató 

2017. szeptember 15-e reg-
gelén izgalommal és nagy vá-
rakozással ébredtünk fel - 18 
hittanos és a hitoktatók -, hi-
szen tudtuk, hogy egy szép 
nap vár ránk. Az egyházme-
gyei hittanverseny legjobbjai-
ként jutalomkirándulásra men-
tünk Esztergomba, Magyaror-
szág első érsekségének, vallá-
si központjának városába. 

Örömteli találkozás volt ez 
mindenki számára. Szeretet-
teljes üdvözlések, jó beszélge-
tések alakultak ki találkozá-
sunkkor. Kirándultunk. Vagy 
talán mégsem? Inkább zarán-
dokoltunk. Imádságban fel-
ajánlottuk ezt az utat szerette-
inkért, családjainkért, magun-
kért. Szívükben hordoztuk 
őket énekeinkben, a reggeli 
napsütésben. 

A Bazilikánál már vártak 
ránk, és körbevezettek minket 
e csodálatos szent térben. Le-
nyűgöző volt méreteinek és 
történetének megismerése. A 
szavunk is elállt, amikor a 
rengeteg miseruhát, és kincset 
megtekintettük. Egyik ámulat-
ból a másikba estünk, főleg, 
mikor megtudtuk, hogy egyes 
darabokat a mai napig  a szent  
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megszerzése, mert a tudás 
emeli az embert, soha el nem 
vehető és sokakat szolgálhat. 
És bár a kisebbek még ezek-
ből a dolgokból nem értenek 
sok mindent, fontos, hogy a 
család mellett mi nevelők is 
segítsük ezt a tündöklő ifjúsá-
got, hogy jók, tiszta szívűek 
és becsületesek legyenek. 
Meg kell mutatni ezt az élet-
szentséget. Emeljük fel őket, 
hogy csillagként ragyoghas-
sanak és szentté válhassanak, 
ahogy Szent Imrét is felemel-
te Isten a szentek közé! – zár-
ta gondolatait az iskola püs-
pöki biztosa.  

A szentmisét követően az 
iskolában folytatódó ünnepsé-
gen az ötödik és az első osz-
tályos gyermekek kedves mű-
sorát hallgathatták meg a szü-
lők és a jelenlévők. Ezt, és az 
elsősök ünnepélyes fogada-
lomtételét követően Csák La-
jos igazgató úr ünnepélyesen 
átadta az új tanulóknak a 
Szent Imre Iskolát jelképező 
gallért és nyakkendőt, majd 
kézfogással fogadta őket az 
iskola közösségébe.  Ugrits 
Tamás püspöki biztos egy ke-
reszttel ajándékozta meg az új 
diákokat, hogy emlékeztesse 
őket Isten odaadó, igaz szere-
tetére. Az ünnepség végén 
Balogh Zoltán, az emberi erő-
források minisztere megbízá-
sából az ötödik osztályosok 
megkapták a Nemzeti Hitval-
lást, a nyolcadikosok, Magya-
rország Alaptörvényét. Az 
örömteli ünneplés vidám fo-
tózással zárult. 

 
Kirschné Schöffer Nikolett 

Fotó: Nagy Anikó 

A Szent Imre Általános 
Iskola és Óvoda védőszentjé-
nek, Szent Imre hercegnek 
tiszteletére mutatott be ünne-
pi szentmisét Ugrits Tamás 
püspöki biztos, a székesfehér-
vári Szent Imre templomban 
az intézmény egész közössé-
ge jelenlétében. 

„Nagy ünnep ez a mai! 
Mintegy 1010 éve, e templom 
helyén született és növekedett 
Szent Imre herceg. Korban, 
bölcsességben, tisztességben, 
ahogy annak előtte Jézus 
Krisztus is tette itt a földön. 
Azért imádkozunk ma itt, 
hogy Szent Imréhez hasonló-
an mi is tiszták, hősök, szen-
tek lehessünk” – kezdte be-
szédét Tamás atya, majd kö-
szöntötte az idei elsősöket    
és az iskolába újonnan érke-
zőket.  

A püspöki biztos szentbe-
szédében arról beszélt, mit je-
lent ma példaképnek lenni, 
mi az, ami igazán fontos. 
Fontos a család, a kegyelem- 
teli, szeretetben való összetar-
tozás. Sokat jelent, ha valakit 
jó barátok, jó tanárok vesznek 
körül. Szent Imre örök példa-
kép. Az ő élete, ahogy a csa-
ládjához, a tanítójához, a ta-
nulmányaihoz és a társaihoz 
viszonyult példaértékű min-
den jó lelkületű embernek. 
Szent Imrének is fontos volt, 
hogy a szüleivel szent család-
ban élhessen, tanulhasson, 
imádkozhasson. Hét éves ko-
rától Szent Gellért tanította. 
Becsülettel, szorgalommal ta-
nult és imádkozott, mert 
ezekben a dolgokban is meg-
találta a boldogságot. „Ahogy 
akkor,  ma  is  fontos  a  tudás  
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ság megbízásából szakértői fe-
ladatokat is ellát; munkáját az 
empátiával, gondoskodással 
áthatott megbízhatóság és pon-
tosság jellmezi, hangzott el a 
méltatásban. Az oklevelet Bo-
korné Sike Erika, a MESZK 
Fejér Megyei Szervezetének 
elnöke és Kávási Katalin, a 
Székesfehérvár Alapellátás és 
Környéke Helyi Szervezetének 
elnöke adták át. 

Székesfehérvár „Pro Cari-
tate Albae Regiae” díjat ado-
mányozott a rászoruló csalá-
dok felkutatása, azok gyerme-
keinek kiemelt figyelemmel 
való gondozása és az idős em-
berek támogatásának elismeré-
seként Kádár Sándorné Gáthy 
Katalinnak. A díjazott húsz 
éve foglalkozik karitatív mun-
kával és tágabb közösségének 
segítésével az Öreghegyi Plé-
bánia Karitász Csoportjában. 
Az évek folyamán a befolyt 
adományokból eddig közel 40 
ezer kg élelmiszercsomagot 
osztott szét és több mint 500 
rászoruló gyermeknek szerve-
zett táborokat, kirándulásokat. 
Személyiségét és áldozatos 
munkáját hűen tükrözi a jel-
mondata: „A világnak legin-
kább olyan emberek hiányoz-
nak, akik mások hiányával tö-
rődnek!” Az elismerést dr. 
Cser-Palkovics András polgár-
mester adta át. 

Az ünnepségen részt vett 
Spányi Antal megyés püspök, 
Brájer Éva és Róth Péter al-
polgármesterek, a megye és a 
város önkormányzatának és a 
város intézményeinek, szerve-
zeteinek képviselői.  

 
Forrás: okkfehervar.hu 

Fotó: Simon Erika 

A városi szociális ellátás-
ban dolgozókat köszöntötte a 
Hiemer-házban dr. Cser-Pal-
kovics András polgármester 
november 13-án, a szociális 
munka napjának alkalmából 
szervezett ünnepségen. Ha-
gyományosan a rendezvé-
nyen került sor a kiemelkedő 
munkát végzők tevékenysé-
gének elismerésére. 

Dr. Cser-Palkovics And-
rás polgármester köszöntőjé-
ben az összefogás fontosságát 
hangsúlyozta: „Ha van olyan 
terület, ahol összefogásra és 
együttműködésre van szük-
ség, akkor ez éppen a szociá-
lis terület. Itt mindenkinek 
van feladata, mindenkinek 
van lehetősége, hogy segítsé-
get nyújtson, hogy munkát 
végezzen, hogy összefogással 
segíthessünk azokon, akik er-
re bármilyen ok miatt rászo-
rulnak.” A szociális terület 
hátteréről szólva elmondta, 
hogy hamarosan a közgyűlés 
elé kerül a szociális intézmé-
nyekkel egyeztetett komplex 
fejlesztési terv, amely rész-
ben állami, részben önkor-
mányzati, részben Európai 
Uniós forrásból végzett fej-
lesztéseket tartalmaz. De 
mint kiemelte, ezen a terüle-
ten, „legyen bármilyen is az 
infrastruktúra, az ember a 
fontos: a rászoruló azt érezze, 
hogy aki odalép hozzá, az a 
segítség nyújtás szándékával 
teszi ezt.” 

Szociális Munka Napja 
Elismerő Oklevelet kapott 
Fraumberger Anita, az Egye-
sített Szociális Intézmény II. 
sz. Idősek Otthonának vezető 
ápolója, aki a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgató- 
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kénteseket miért jó jónak len-
ni. Végigvette a karitászmun-
ka azon a területeit, amelyben 
a munkatársak valóban tehetik 
is a jót. Személyes tapasztala-
tait is megosztotta a hallgató-
sággal a hajléktalanok támo-
gatásában, a krízishelyzetek 
orvoslásában.   

Felsorolta a lehetőségeket, 
hatékony eszközöket, ame-
lyekkel az önkéntesek szebbé 
tudják tenni a rászorulók éle-
tét, hogy „ne legyen akadálya 
a boldogságuknak.” Mert  job-
bá tenni a világot,  ez a kari-
tász egyik küldetése és hivatá-
sa – hangsúlyozta a karitász-
igazgató, majd arról beszélt, 
hogyan éljenek erős közösség-
ben a plébániai csoportok,  va- 

Megalakulásának 25. év-
fordulóját ünnepelte a Szé-
kesfehérvári Egyházmegyei 
Karitász. Hálaadó szentmisé-
vel, kiállítással és konferenci-
ával tekintettek vissza az el-
múlt negyed évszázadra a 
Székesfehérvári Egyházme-
gyei Karitász munkatársai ok-
tóber 14-én. Az ünnepség 
püspöki szentmisével kezdő-
dött a Bazilikában, majd a 
résztvevők megtekintették a 
„Megesett rajtuk a szíve” cí-
mű kiállítást. Az ezt követő 
konferencián mintegy kétszá-
zan képviselték a plébániai 
karitászcsoportokat.  

Spányi Antal karitászel-
nök arról beszélt, miközben 
másokkal tesszük a jót, ma-
gunk is gyógyulunk. „Mind-
annyian sebzettek vagyunk, 
eltévedünk, megbetegszünk, 
mert nem halljuk Isten szavát. 
Fontos, hogy alakítsuk ma-
gunkat és hagyjuk, hogy a 
Szentlélek formáljon bennün-
ket. Olvassuk a Szentírást, és 
engedjük, hogy hasson ránk a 
szó. Legyen tere az imának 
életünkben, különben nem tu-
dunk elevenek, erősek lenni. 
A mai ember életritmusa nem 
kedvez az imádságnak. Mi-
közben  időt  szánunk  a mun-
kára, karrierje, sportra, szóra-
kozásra, kevés idő marad a 
családra, és még kevesebb az 
imára. Egészen elkülönített 
helyet  kell  adnunk  Istennek, 
félretéve  minden mást,  hogy 
meghalljuk  az  isteni szót.  A 
szentségek hét forrásából 
kapjuk a kegyelmet. De ha 
nem működünk velük együtt, 
például nem gyónunk, Isten 
nem tudja táplálni lelkünket.  

A szentségeken keresztül 
Istenhez jutunk, ne temessük 
el tehát magunkat, a megvál-
tottságunkat, kiválasztottsá-
gunkat.” – fogalmazott a fő-
pásztor, majd arra buzdított: 
ismerjük fel milyen sebeink 
vannak, amelyekből ki kell 
gyógyulnunk. „Lehet egy za-
rándokhelyen, de otthonunk-
ban is tudunk tenni gyógyulá-
sunkért, megszabadulhatunk 
mindazoktól a sérelmektől, 
vagy vélt sérelmektől, amiket 
hordozunk. Jézus a kereszt-
fán, sebei által gyógyít min-
ket. Merjük előtte feltárni 
gyengeségeinket, hibáinkat, 
bűneinket. Isten meghallgatja 
azt, aki hozzá fordul. Egyet-
len szava is elég, hogy meg-
szabadítson, felemeljen. Ha 
Isten szeretetét megtapasztal-
tuk, adjuk át és segítsünk má-
sokon, akkor mi is gyógyu-
lunk.” – fejezte be beszédét a 
megyés püspök. 

A karitász jubileumi ren-
dezvényén köszöntőt mondott 
Écsy Gábor országos karitász-
igazgató, majd Nagy Lajosné, 
Székesfehérvári Egyházme-
gyei igazgató emlékezett  
vissza  az  elmúlt 25 esztendő 
meghatározó pillanataira,  és  
felelevenítette  a  karitászköz-
pont sokrétű tevékenységét. 
Székesfehérvár önkormányza-
ta nevében Horváth Miklósné 
önkormányzati képviselő kö-
szöntötte a jubiláló szervezet 
munkatársait és átnyújtott egy 
emléklapot, a város vezetése 
nevében. 

A fehérvári karitásznapon 
Árvai Ferenc, az Egri Főegy-
házmegyei Karitász igazgató-
ja abban erősítette meg az ön- 

lamint milyen módon lehet 
megszólítani a gyermekeket is 
a karitatív szolgálatra. „A 
karitászmunka sok idő, és 
energia, ezért hatékonynak 
kell lenni. Ahol jó a közösség, 
ott jól megy a munka. A segí-
tő szolgálatot meg kell előzze 
a stabil közösségi élet. Fon-
tos, hogy nem a karitász rab-
szolgái vagyunk, hanem az 
evangélium hirdetői. Hiszen 
az önkéntesek „Jézus keze-
ként és lábaként” teszik a jót. 
Mert nem arra fognak emlé-
kezni a rászorulók, hogy mit 
adtak nekik, hanem arra, 
hogyan adták. 

 
Berta Kata 

Fotó: Somogyi Tamás 

A 2017-es évet Szent Lász-
ló-emlékévnek nyilvánította a 
nemzetpolitikai államtitkárság 
a „lovagkirály” trónra lépésé-
nek 940., szentté avatásának 
825. évfordulója alkalmából, 
amelyhez az egyházmegyék is 
csatlakoztak. Székesfehérvá-
ron a Katolikus Kultúra Nap-
jai rendezvénysorozat kereté-
ben a kiemelt egyházmegyei 
programok között szerepelt a 
„Szent László-emlékek Szé-
kesfehérváron” címmel októ-
ber 25-én tartott séta, a törté-
nelmi belvárosban Smohay 
András múzeumigazgató ve-
zetésével.  

A Várkörúton, a Prohászka 
emlékparkban állítottak szob-
rot a lovagkirálynak 1995-ben, 
annak emlékére, hogy Szent 
Lászlót Székesfehérváron ki-
rállyá koronázták, és Ő avatta 
szentté Szent Istvánt 1083-
ban. A szobor Schwalm Lász-
ló alkotása.  

A középkori Magyarország 
legfontosabb temploma, a 
Szűz Mária királyi prépostsági 
templom maradványait őrző 
Nemzeti Emlékhelyen áll. Itt 
őrzik az 1938-as Szent István 
Emlékévre készített monu-
mentális alkotást, Aba Novák 
Vilmos által készített történel-
mi seccót, amelyen megjele-
nik Szent László alakja is.  

A Szent Imre templom Szé-
kesfehérvár belvárosában, an-
nak  is legszebb  és  legforgal- 

masabb terén, a Városház 
téren áll. A gazdag barokk 
templom 1720-1743-ig épült. 
A szájhagyomány szerint 
Szent Imre a templom helyén 
álló palotában született, ezért 
lett védőszentje a templom-
nak. A főoltáron Szent István 
és Szent Imre mellett Szent 
László király szobra is látha-
tó, valamint a lovagkirályt a 
templom oldalfalára festett 
falképen is ábrázolták. 

A fehérvári Székesegyház 
a középkori gótikus Szent 
Péter és Szent Pál bazilika 
alapjain épült. A Szent István 
király tiszteletére szentelt 
templom 1777-ben székes-
egyházi rangra emelkedett. A 
bejárat fölött, a tornyok kö-
zötti terasz három posztamen-
sén Szent István, Szent László 
és Szent Imre szobra áll. A 
mellékoltáron különleges és 
ritka ábrázolás, hogy a lovag-
királyt az irgalmasság és a 
szeretet cselekedeteit végző 
szentként ábrázolják. 

A Prohászka-liget, a Nem-
zeti Emlékhely, a Szent Imre-
templom, és a Szent István 
király-székesegyház Szent 
László emlékeit bemutató 
történelmi séta kirajzolta a 
lovagkirálynak, a magyar és 
az európai történelemben, 
valamint a keresztény magyar 
kultúrában betöltött szerepét.  

 
Berta Kata 
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nem lesz gyász és fájdalom, 
csak a földön kiérdemelt 
öröm vár rájuk. „A hősökre 
tekintve tanuljuk meg, hogy  
a haza örök érték, amely fon-
tos üzenet ma. Amikor a 
nemzetállamok helyett kevert 
társadalmakat akarnak létre-
hozni, a mi küldetésünk, hogy 
megőrizzük nemzetünk kin-
cseit, átadjuk a következő 
nemzedéknek, mi a nemzeti 
lobogó, mit jelent magyarnak 
lenni, kik a mi hőseink és 
szentjeink.” 

A szentmise végén Spányi 
Antal megyés püspök, Huszár 
János altábornagy, a Magyar 
Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnokság parancsnoka, 
a város önkormányzatának 
nevében Karsai Béla Székes-
fehérvár szenátusának elnöke, 
Dr. Görög István ezredes, a 
Katonai Emlékpark vezetője 
koszorút helyeztek el az el-
hunyt katonák tiszteletére, az 
ismeretlen katona sírjánál. Az 
eseményen részt vettek a 
Honvédség és Társadalom 
Baráti Kör székesfehérvári 
szervezetének képviselői, a 
vitézi rend tagjai, és számos 
megemlékező. 

 
Berta Kata 

Fotó: Somogyi Illés 

Halottak napján Pákoz-
don, a Don-kanyar Emlékká-
polnánál szentmisével emlé-
kezett meg Spányi Antal me-
gyés püspök az I. és a II. vi-
lágháborús katonahősökről. 
A főpásztor megáldotta az 
ünnepre felállított nemzeti lo-
bogót, amely „a nemzet gyö-
kereire, a haza szeretetére 
emlékeztet, az országra, ame-
lyet a hősök áldozatuk árán 
megvédtek.”- mondta a me-
gyés püspök.  

A főpásztor beszédében 
elmondta: „Pákozdon a Don-
kanyarból hazahozott isme-
retlen katona sírjánál, tisztel-
günk mindazok előtt, akik 
teljes emberséggel, a magyar-
sághoz hűen akartak élni, 
ezért életüket áldozták hazá-
jukért.  Akikre ma emléke-
zünk, nem akartak hősök len-
ni, mégis hősi módon védték 
a magyarságot. Hivatásukat 
becsülettel, tisztességgel tel-
jesítették. Meg kell tanulnunk 
a katonák küzdelméből a 
nemzet szolgálatát, a család 
szeretetét.”  

A megyés püspök végül 
arra szólított fel, imádkoz-
zunk a katonahősökért, mert 
hitünk szerint ezáltal is meg-
nyílik előttük a mennyország 
kapuja, az örök élet, ahol már  

szentek ünnepén, halottak 
napján megnyílik az ég ne-
künk, beleláthatunk Isten di-
csőségébe, ahol szentek és an-
gyalok, az egyház vértanúi, 
hitvallók, szentéletű emberek, 
családok, jóakaratú emberek, 
akik az Isten útját járták, 
imádkoznak értünk. Hitvalló-
ink: Prohászka Ottokár püs-
pök, Bogner Mária Margit és 
Kaszap István ma is segítenek 
bennünket gondviselő szerete-
tükkel, hogy egykor majd ott 
legyünk mindannyian, ahol az 
örök igazság és szeretet van.” 
– fogalmazott a főpásztor. 

„Úgy tekintsünk ma az Ég 
felé, hogy a magunk helyét is 
lássuk meg ott. Ha valaki nem 
érkezik haza, annak a helye 
üres marad. Mert Isten helyet 
készít nekünk, személyes, 
névre szóló, saját helyet. 
Ahogy mi is várjuk a családi 
asztalhoz szeretteinket, az 
Örök Atya is várja minden 
gyermekét. Minden imádsá-
gunk ezért ma az Egyház tisz-
tuló, szenvedő tagjai felé for-
duljon. Imádsággal emeljük 
halottainkat az Ég felé, az ér-
tük mondott szentmisével. A 
Megváltó halála által emel-
kedjenek a lelkek az Úr elé, 
mert Krisztus meghalt értük, 
áldozata az örök hazába vezet 
minden embert.” – fejezte be 
beszédét a megyés püspök. 
Spányi Antal megyés püspök 
a szentmise után, halottak 
napja előestéjén imádságos 
szertartással emlékezett meg 
minden elhunytról, majd a hí-
vekkel együtt az altemplomba 
vonult, hogy imádkozzon püs-
pökelődei lelki üdvéért. 

 
Berta Kata 

Képek: Somogyi Tamás 

Mindenszentek ünnepén 
Spányi Antal megyés püspök 
tartott szentmisét a székesegy-
házban. Megemlékezett azok-
ról a szentekről, akiket külön 
emléknappal nem ünnepel az 
egyház, és halottak napja elő-
estéjén minden elhunytról is. 
„Mindenszentek ünnepe ar-  
ra szólít bennünket, hogy te-
kintsünk Európára, amely 
annyi szentet adott a világnak. 
Hova tart, milyen jövő vár rá? 
Mindannyiunknak el kell gon-
dolkodnia, honnan jöttünk    
és hová tartunk. Hit nélkül 
mihez kezdünk és mennyi- 
ben vagyunk felelősek tettein-
kért? Mindenszentek napján 
el kell gondolkodnunk az élet 
értelméről és a halálról.” - 
hangsúlyozta beszédében a 
főpásztor. 

A megyés püspök arról is 
beszélt, szentjeinkre és hozzá-
tartozóinkra emlékezve vizs-
gáljuk meg magunkat, megad-
juk-e a lehetőséget, hogy a te-
mető csendjében, egy megje-
lölt helyen méltó módon em-
lékezzünk, vagy a bolondsá-
gok, a pogány szokások zaja 
eltereli figyelmünket róluk. 
Ne engedjük elveszni a szép 
szokást, hogy gyertyát gyúj-
tunk a síroknál és ezzel a 
gesztussal a következő nem-
zedéknek is átadjuk a keresz-
tény igazságot: nem hullunk a 
semmibe, az örökre megmara-
dó szeretet és hit összeköt 
bennünket mindazokkal, akik 
hozzánk tartoztak. 

 „Az embernek végig kell 
gondolnia mi az élet? Mert 
minden földi dolog elmúlik és 
az ember életében eljön az  
idő, amikor szembe kell néz-
nie azzal, vajon mennyire  ke-
reste  élete értelmét.  Minden- 
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Gellért püspök ereklyéjé-
nek jelenlétében püspöki 
szentmisével, majd az azt kö-
vető konferenciával köszön-
tötték a székesfehérvári egy-
házmegye fenntartásában 
vagy a területén működő ka-
tolikus iskolák pedagógusait 
szeptember 22-én. Az ünnep-
ségen Lukácsi Zoltán, a Győ-
ri Hittudományi Főiskola rek-
tora tartott előadást arról, mi-
lyen legyen egy katolikus is-
kola ma és milyen nem, vala-
mint hogyan váljanak a peda-
gógusok az örökkévalóság 
munkatársaivá.  

Az elődás után kerültek 
átadásra az idei Szent Gellért-
díjak. A Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia által lét-
rehozott elismerést idén né-
gyen vehették át, kiemelkedő 
tanítói-nevelői munkájukért a 
Székesfehérvári Egyházme-
gyében. 

Spányi Antal megyés püs-
pök a szentmise elején meg-
emlékezett Szent Imre tanító-
járól, a katolikus oktatás és 
nevelés példaképéről és párt-
fogójáról. Szent Gellért püs-
pök olyan emberré akarta for-
málni a herceget, amilyennek 
Isten elgondolta. Ez ma is 
minden pedagógus feladata – 
hangsúlyozta a főpásztor.  

Lukácsi Zoltán a szentmi-
sében Szent Gellértre emlé-
kezve elmondta: a püspök 
idegenként, jobban látta a 
magyar problémákat, és látta, 
hogy a magyar lelkiség ho-
gyan teljesíthető ki a keresz-
ténységben. Minden ember-
nek fel kell ismerni és meg 
kell valósítania Isten akaratát, 
ez a katolikus pedagógia fela-
data. A beszédben az is el-
hangzott, régen az emberek a 
malomkő  kopásával  egy  kis  

követ is belesütöttek a ke-
nyérbe, így van ez a pedagó-
gussal is. „Minden évben jön 
közénk a sok kis élet, hogy Is-
ten tiszta lisztjévé alakítsuk 
őket, de ebben a munkában 
mi is elkopunk, adunk vala-
mennyit magunkból. 
„Belesülünk” mások életébe, 
hisz nincs más, aki ennyi ha-
tással lenne mások életére, 
mint a tanár. Példa lehet min-
den szófordulat, a mentalitás, 
ahogy cselekszünk, érvelünk, 
vagy ahogy éppen a betűket 
írjuk. Figyelnünk kell arra, 
mit adunk a diákoknak: az ál-
landó önfegyelemmel, kész-
ülettel, odafigyeléssel építő, 
jó gesztusokkal, pozitív érté-
keket égetünk-e a ránk bízott 
tanítványokba.” – fogalmazott 
a rektor, majd arra bíztatott: 
„Nem tudhatjuk, melyik az a 
gondolatunk, amely talán 
örökké meghatározza nevelt-
jeink gondolkodását. Egy 
rossz mondat, egy vállrándí-
tás, egy negatív példa örökre 
eltávolíthat az Egyháztól, de 
egy jó mondat egy egész élet-
re szólhat. Néha úgy vagyunk 
Isten eszközei, hogy nem is 
tudunk róla. Kudarcaink kö-
zepette is lehet, hogy évek 
múlva mégiscsak pozitív visz-
szajelzést kapunk. Csak meg 
kell tennünk a tőlünk telhető 
maximumot, ki kell állni az 
igazunk mellett. A többi Isten 
feladata, Ő a tökéletes és 
majd kipótolja a mi tökélet-
lenségünket” - fejezte be be-
szédét a rektor. 

A szentmise végén a fő-
pásztor átadta az üldözött ke-
resztényekért szóló imáját, - 
egy lerombolt iraki katolikus 
templomból származó kereszt 
képével - az ünnepen résztve-
vőknek. 

A Szent Gellért konferen-
cia a móri Szent Erzsébet 
általános iskolások, a Gergely
-járás népszokását felidéző 
kedves, hagyományőrző mű-
sorával kezdődött.  

A találkozón Lukácsi Zol-
tán arról beszélt milyen is 
legyen a katolikus iskola és 
milyen nem, vagyis mi az, 
amit joggal el lehet várni tőle 
és mit az, amit nem. A rektor 
kiemelte: minden intézmény-
nek, amely magát iskolának 
nevezi, egyetemesnek kell 
lennie, a teljes ember oktatá-
sát és nevelését kell kitűznie. 
A teljesség felé kell irányítani 
tanulóit, univerzális módon a 
világ megismerésének céljá-
ból. Ezt az egyetemességét és 
teljességet mi Krisztusban,   
az Ő Egyházának tagjaiban 
tudjuk megvalósítani. Vele 
együtt munkálkodva tudjuk 
megismerni a teremtett világot 
és alkotóját. A keresztény 
nevelőknek, oktatóknak elől 
kell járniuk abban, hogy egy 
változó világban hogyan vál-
hatnak az örökkévalóság mun-
katársaivá.  

Az előadás után került sor 
a munkatársi és tanácsosi 
címek, valamint a Szent Gel-
lért Érdemérmek átadására. 
Munkatársi címet kapott 
Párducz Sándorné a budakeszi 
Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium üzemeltetési 
vezetője, Pándy Zoltánné a 
budaörsi Mindszenty József 
Római Katolikus Óvoda és 
Nyelvoktató Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola konyha-
vezetője, Gebauer Katalin a 
bicskei Szent László Általános 
Iskola titkári-gazdasági ügyin-
tézője. Főmunkatársi címet 
kapott Tóth Bernadett a tata-
bányai Szent Margit Általános 
Iskola gazdasági vezetője. 
Tanácsosi címet kapott Rácz 
Mátyás a budakeszi Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnázium 
angol-kémia szakos tanára, 
Fazekasné Kucserák Márta a 
bánhidai Szent Erzsébet Óvo-
da fejlesztő és drámapedagó-
gusa, Szalai Csabáné a székes-
fehérvári Szent Imre Általános 
Iskola és Óvoda pedagógusa, 
Koch Józsefné a bicskei Szent 
László Általános Iskola, an-
gol-matematika szakos tanára,  

Bolf József, a tatabányai 
Szent Margit Általános Iskola 
matematika, fizika és infor-
matika szakos tanára, és Frank 
Tiborné, az érdi Marianum 
Német Nemzetiségi Nyelvok-
tató Általános Iskola fizika, 
kémia és technika tanára. 
Főtanácsosi címet kapott 
László Szilvia, a bánhidai 
Szent Erzsébet Óvoda peda-
gógusa, valamint Németh 
László Gábor, a ráckevei 
Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskola, igazgatója.  

A Szent Gellért Érdem-
rend ezüst fokozatát kapta 
Bige Péterné a budaörsi 
Mindszenty József Római 
Katolikus Óvoda és Nyelvok-
tató Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola óvodapedagógu-
sa, Wágensommer Bernáth 
Rita a móri Szent Erzsébet 
Általános iskola tanára, és 
Schreinerné Rodler Katalin a 
székesfehérvári Szent Imre 
Általános Iskola tanítója. A 
Szent Gellért Érdemérem 
arany fokozatát Takácsné 
Tóth Noémi az érdi Marianum 
Német Nemzetiségi Nyelvok-
tató Általános Iskola igazgató-
ja kapta.  

A konferenciát záró beszé-
dében Spányi Antal püspök 
megköszönte minden intéz-
ményi munkatárs és pedagó-
gus munkáját és arra bíztatta a 
jelenlevőket, hitvalló embe-
rekként élve tanítsák meg arra 
a gyermekeket, hogy tudás-
ban, emberségben és a keresz-
ténységben megállják helyü-
ket a világban. 

 
Berta Kata 

Fotó: Nagy Anikó  
és Somogyi Tamás 
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November 30. 17.30 óra 

Életben vagy? 
Kékesi Enikő és Balázs Zsuzsa 

kötetbemutatója 
 

A beszélgetést vezeti: 

Bertáné Pintér Katalin  
 

December 2. 14.30 óra 

XV. Betlehemi szép csillag kiállítás 
valamint  

Sereg Mátyásné  
népi iparművész  

buzsáki motívumokkal díszített, textíliákból álló tárlata 
 

A kiállítást megnyitja:  

Gelencsér József  
néprajzkutató 

 

Köszöntőt mond:  

Spányi Antal 
megyés püspök 

 
December 3. (VASÁRNAP) 15-18 óráig 

Csak játékosan!  
Vidám családi játékdélután sorozat 

Társas és logikai játékok 2-99 éves korig 

Több száz különféle társasjátékkal várnak játékmestereink! 
Ismerd meg a régi kedvencek mellett 2017 újdonságait is!  

Babasarok a tipegőknek; szerepjátéksarok a babázóknak; épí-
tősarok a kis alkotóknak; kézműves sarok a barkácsolóknak 

 

15 órától 
A mese a miénk – interaktív foglalkozás 
Rosta Helgával és Kamarás Emesével 

  

16 órától 
Hogyan, mikor és mivel játsszunk?  
– interaktív foglalkozás szülőknek 

Kecskés Mártával 
 

Játék cserebere! 
 

A rendezvényen való részvétel ingyenes,  
de regisztrációhoz kötött!  

 

Jelentkezés: 
https://goo.gl/forms/B6W9nGQWTfiZiBtP2 

 

Telefon: 06 70 677 5722 
 

Arra kérünk, hozz magaddal egy általad már megunt, de még 
használható, jó állapotban lévő játékot, amivel karácsonykor 
meglephetünk egy kisgyermeket! 

 
December 7. (csütörtök) 17.30 óra 

Erdély varázsa 
Kocsy Gábor 

fényképalbumának bemutatója 
 

A könyv első része Bánság, Partium és Máramaros legérdeke-
sebb látnivalóit mutatja be. Ezt követi a történelmi Erdély fal-
vainak, városainak és tájainak, valamint az egyes területeken 
élő emberek hagyományainak és hétköznapjainak részletes is-
mertetése. Végül betekintést ad a moldvai magyarság világába 
is. A bemutatón 50 perces vetítés során Bánságtól Erdélyen át 
Moldváig utazhatnak a képek segítségével az érdeklődők. 

December 11. (hétfő) 17 óra 
Útkereső Filmklub 

Karácsonyi kívánság 
Egy igaz ember 

amerikai  film (85 perc, 1998.)  

Rendező: Ian Barry 
  

Miután a köztiszteletben álló Warren meghal, New Yorkban élő 
unokája, Will kézbe veszi a családi cég ügyeit, ám ekkor külö-
nös rejtéllyel szembesül. Nagyanyja ugyanis megtalálta néhai 
férje naplóját, melyből kiderül, hogy Warren 25 éven keresztül 
minden szentestét egy számukra ismeretlen nő társaságában töl-
tött. Will megfogadja, hogy fényt derít a múltra, és megtudja, ki 
lehet a titokzatos nő. Amikor megfejti nagyapja titkát, rádöbben 
arra, mit is jelképez valójában a karácsony. 
  

Belépő: 400 Forint! 
 

December 12. (kedd) 19 óra 

Christmas  
Rákász Gergely 

orgonaművész 
lemezbemutató hangversenye 

 
 

Tudta, hogy Pachelbel Ünnepi kánonját olyan gyakran koppin-
tották, hogy a német mestert a popzene nem hivatalos kereszt-
apjának is nevezik? A leghíresebb tolvaj mégis a 10 éves Bach 
volt, aki bátyjától csente el a kéziratot és holdfénynél másolta 
le. Liszt Ferenc, Arcadelt - Ave Maria átiratával egyszerre uta-
zunk a romantika és a Cinquecento reneszánsz világába. Csaj-
kovszkij Észak Velencéjébe, Szentpétervárra repít bennünket 
Diótörőjével, de találkozunk a Napkirály orgonistájával, és a 
magyar orgona világsztárral, aki a Radio City-t avatta New 
Yorkban!  
Töltekezzen zenével több, mint 300 év karácsonyából!  
 

Jegyvásárlás: 
Alexandra Könyvesház - Koronázó tér 5. Tel: 22/502-300  

vagy online: www.rakaszgergely.hu 

 
December 21. (csütörtök) 19 óra 

Hungarikum együttes 
hagyományos 

karácsonyi koncertje 
 

Advent utolsó napjaiban egy különleges karácsonyi koncert! 
 

Gyönyörű népdalok, népdalfeldolgozások, zsoltárok,  
karácsonyi énekek élő akusztikus előadásban 

 

Belépő: 1500 Ft 
 

2018. január 11. (csütörtök) 17.30 óra 
Lázár Csaba 

Jézusa kezében kész a kegyelem 
Arany János balladái 

 

Gitáron közreműködik: 

Laczó Zoltán Vince 
 

Az irodalmi est, Zichy Mihály vetített, a balladákat értő módon 
ábrázoló illusztrációival, egy izgalmas időutazás Nagy Lajos 
XIV. századi erős és hatalmas Magyarországából a XIX. század 
utolsó harmadának rohamosan átalakuló Magyarországába. 

 

A belépés ingyenes! 
 

Az előadás az Arany János születésének 200. évfordulója  
alkalmából meghirdetett Arany János-emlékév programja. 

https://goo.gl/forms/B6W9nGQWTfiZiBtP2
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Január 15. (hétfő) 17 óra 
Útkereső Filmklub 

A MISSZIÓ  
amerikai film 

 

1750-ben járunk a mai Argentína és Paraguay területén, ahol a 
guarani indiánok élnek. A törzs kegyetlenségéről és primitív 
életviteléről híres. A guarani törzs földjére érkező jezsuita 
szerzetes lassan elnyeri a helyiek bizalmát, akik közül egyre 
többen megtérnek. Munkáját a kegyetlen rabszolgavadász, 
Mendoza kapitány segíti. A missziót azonban a portugálok fe-
nyegetik, akik a terület fölött át akarják venni a hatalmat. Az 
indiánok és a hittérítők közös erővel szállnak szembe velük. 
 

Belépő: 400 Forint 
 

Január 16. (kedd) 17.30 óra 

Tudatos gyógyulás 
Testi-lelki-szellemi törvényszerűségek  
a betegség és az egészség hátterében 

 

Előadó: 

Dr. Darnói Tibor 
idegsebész 

 
Január 22. (hétfő) 17.30 óra 
„Nevelés az élet szolgálata” 

Dr. Pécsi Rita   
neveléskutató  

előadása pedagógusoknak és szülőknek 

A média lehetőségei  
és veszélyei nevelő szemmel 

  

 Belépődíj: 800 Forint 

Pedagógusoknak 2,5 kreditpont szerezhető! 

A Székesfehérvári Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködve a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési 
Házzal, valamint a zágrábi 
Ady Endre Magyar Kultúr-
körrel és Zágráb Város Ma-
gyar Kisebbségi Tanácsával 
nagysikerű képzőművészeti 
pályázatot hirdetett „Szent 
László köszöntése” címmel. 

A beérkező pályaműveket 
szakmai zsűri bírálta el.  

A pályaművekből kiállítást 
szerveztünk előbb intézmé-
nyünkben, október 7-én, majd 
november 9-én Zágrábban, az 
Ady Endre Magyar Kultúrkör 
központjában. 

A székesfehérvári kiállítás 
megnyitója egyben a pályázat 
eredményhirdetése is volt. 

Nagy örömünkre szolgált, 
hogy  vendégeink  között  kö- 

szönthettük Dr. Mladen 
Andrlić urat, a Horvát Köz-
társaság frissen kinevezett 
budapesti nagykövetét, Varg-
ha Tamást, a Honvédelmi 
Minisztérium miniszterhe-
lyettesét, az Árpád-ház Prog-
ram miniszteri biztosát, Szé-
kesfehérvár országgyűlési 
képviselőjét, Brájer Évát, 
Székesfehérvár alpolgármes-
terét, és a társszervezők ne-
vében Dr. Ranogajec-Komor 
Máriát, az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör elnökét. 

Vakler Anna népdaléne-
kes, Székesfehérvár művé-
szeti vezetője Székesfehérvá-
ron és Zágrábban is énekével 
és Szent László király örök-
ségének máig ható kisugárzá-
sáról szóló gondolataival 
ébresztgette a szíveket és 
lelkeket. 

Vidám családi játékdélután 
sorozatunk első és második 
alkalmán, október 28-án, és 
november 11-én t nagyon sok 
család jött el és játszott ve-
lünk. Több száz különféle 
társasjátékot lehetett kipróbál-
ni játékmestereink segítségé-
vel. De emellett volt babasa-
rok a tipegőknek, szerepjáték-
sarok a babázóknak, építősa-
rok a kis alkotóknak és kéz-
műves sarok barkácsolóknak. 

Rosta Helga és Kamarás 
Emese interaktív foglalkozás-
ra várta a kicsinyeket. Ám 
nemcsak a gyermekeknek, ha-
nem a szülőknek is voltak fog- 

lalkozások „Hogyan, mikor és 
mivel játsszunk?” címmel 
Kecskés Márta tartott interak-
tív foglalkozást. Nagy siker 
volt a játék cserebere is. 

Várunk mindenkit új él-
ményekkel, új játékokkal de-
cember 3-án is! 

Arra kérünk, hozz magad-
dal egy általad már megunt, 
de még használható, jó álla-
potban lévő játékot, amivel 
karácsonykor meglephetünk 
egy kisgyermeket! A játékok 
nemcsak a játékdélutánok 
idején, hanem december 20-ig 
folyamatosan leadhatóak az 
intézmény portáján! 

Október hónapban egy-
mástól függetlenül két kiállí-
tást is rendeztünk.  

Magasházi Julianna üveg-
műves és Miklós János kera-
mikusművész tárlata egyaránt 
szép számmal vonzotta a 
látogatókat. 

A két kiállítás abban is 
közös, hogy mindkét művész 
szellemisége közöttünk ma-
rad, hiszen egy-egy alkotásu-
kat intézményünknek ajándé-
kozták. Ígérjük, méltó helyen 
mutatjuk be mindkét alko-
tást! 



14 Szent István Városa - 2017. november 25. 

KRISZTUS KIRÁLY  
ÜNNEPÉN PÜSPÖKI  
MEGBÍZÓLEVELEK  
ÁTADÁSA 
November 26-án, Krisztus 
Király ünnepén, a székesegy-
házban 10.30 órakor szentmi-
se keretében adja át Spányi 
Antal megyés püspök az 
újonnan végzett világi lelki-
pásztori munkatársak számára 
a püspöki megbízólevelet. 
Kiemelt módon is hívjuk ün-
nepünkre a plébániákon szol-
gálatot teljesítő világi lelki-
pásztori munkatársakat. A 
megbízólevelüket ők is ezen 
az ünnepen vették át; a közös 
szentmise egyben ígéretük 
évenkénti megújítását is je-
lenti. 
Erre az ünnepségre meghívást 
kapnak a Prohászka Imaszö-
vetség tagjai is, hogy együtt 
imádkozzanak a lelkipásztori 
kisegítőkért és a lelkipásztor-
kodó papságért. 
 
SZENT IMRE-VÁR 
A székesfehérvári Szent Imre 
Általános Iskola és Óvoda 
szeretettel hívja és várja a 
gyermekeket szüleikkel 
együtt az iskolanyitogató fog-
lalkozásra, november 28-án 
(kedden) 8-11 óráig. Bemu-
tatkoznak a leendő tanító-
nénik - Kisberk Andrea és 
Schreinerné Rodler Katalin, 
valamint nyílt tanítási órán 
mutatják be a „SANSZ” 
programnak megfelelő foglal-
kozásokat.  
 
A PASZTORÁLIS TANÁCS 
ÜLÉSE 
November 28-án (kedden) a 
Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban lesz a 
Székesfehérvári Egyházme-
gye Pasztorális Tanácsának 
éves ülése. 
 
PAPI TALÁLKOZÓK  
A PÜSPÖKSÉGEN 
Püspök atya tisztelettel és 
szeretettel hívja paptestvéreit 
a hónap utolsó csütörtöki 
napján a Püspökségre kötet-
len beszélgetésre, együttlétre 
és szerény vacsorára. 
 
MEGNYÍLIK  
AZ ADVENTI UDVAR 
December 2-án, szombaton 
10 órakor nyílik meg a Püs-
pöki Palota kertjében a ha-
gyományos „Adventi udvar”. 
Az udvarban továbbra is vár-
ják  mindazokat,  akik  szeret- 

nének valódi csendes, békés, 
imádságban eltöltött karácso-
nyi készülődést. A látogatás 
során igényes kézműves tár-
gyakat lehet vásárolni aján-
dékba és jótékonysági céllal. 
Szombat és vasárnap 10-19 
óra között, advent utolsó he-
tében hétköznapokon is vár-
ják 14-19 óra között a látoga-
tókat. Szombatonként 16 óra-
kor kezdődik a közös adventi 
gyertyagyújtás Spányi Antal 
megyés püspök vezetésével 
és az egyházmegye iskolái-
nak, óvodáinak gyermekmű-
sorával. Az első gyertyagyúj-
tás keretében megáldják a 
családok adventi koszorúját 
és gyertyáját. 
 
Részletes program: 
december 2. szombat  
10-19 óra Jótékonysági- és 
kézműves vásár 
16 órakor I. ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁS 
Az érdi Marianum Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Ál-
talános Iskola tanulóinak ad-
venti műsora. 
Adventi gondolatok: Spányi 
Antal megyés püspök. 
 
A CSALÁDOK  
ADVENTI GYERTYÁJA 
Spányi Antal megyés püspök 
az első adventi gyertyagyúj-
tás alkalmával megáldja a 
családok adventi gyertyáit, 
melyeket szétosztunk a jelen-
levők között. Legyen ez a kis 
gyertya az adventi várakozás 
fénye, hogy hittel forduljunk 
a Megváltó születésének ün-
nepnapja felé. 
 
A CSALÁDOK  
ADVENTI KOSZORÚJA 
Szeretettel várjuk a kicsiket 
és nagyokat a Székesfehérvá-
ri Egyházmegyei Múzeumba 
(Székesfehérvár, Városház tér 
4.)  közös Adventi koszorú 
készítésre, melyet az Adventi 
Udvar     programsorozatának  
keretében rendezünk meg de-
cember 2-án, 14.00-tól 
A foglalkozás INGYENES*, 
de regisztrációhoz között, 
melyre 2017. november 24-ig 
lehet jelentkezni. 
*A foglalkozás ingyenes, a 
koszorúalapot, és a díszeket a 
Múzeum biztosítja, a gyer-
tyák megvásárolhatók a fog-
lalkozás napján a helyszínen. 
Regisztrálni    a    jelentkezes. 
muzeum@szfvar.katolikus.hu 
email címen,  vagy  Kis Emő- 

ke múzeumpedagógusnál a 
+36 30 321 79 72 telefonszá-
mon lehet. 
Spányi Antal megyés püspök 
az első adventi gyertyagyújtás 
alkalmával megáldja az ad-
venti koszorúkat. 
 
XV. BETLEHEMI  
SZÉP CSILLAG  
KIÁLLÍTÁS 
December 2-án, szombaton, 
14.30-kor nyílik meg a Szent 
István Hitoktatási és Művelő-
dési Házban a XV. Betlehemi 
szép csillag kiállítás, valamint 
Sereg Mátyásné népi iparmű-
vész buzsáki motívumokkal 
díszített, textíliákból álló tárla-
ta. A kiállítást megnyitja: 
Gelencsér József néprajzkuta-
tó. Köszöntőt mond Spányi 
Antal megyés püspök. 
A Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete, a Szent Donát 
Alapítvány és a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház 
meghirdetett a XV. Betlehemi 
szép csillag pályázatára kéz-
művesek, műkedvelők vagy 
alkotócsoportok készítik el 
évről évre a betlehemi jelene-
teket ábrázoló alkotásaikat 
természetes anyagokból, a 
magyar hagyományokat kö-
vetve. 
 
AKADÁLYMENTESÍTETT 
SZÍNHÁZI ELŐADÁS  
A VÖRÖSMARTY  
SZÍNHÁZBAN 
December 2-án, szombaton 19 
órakor, a Fejér Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház és a Más Fogyatékos 
Gyermekekért Alapítvány 
társadalmi érzékenyítés és 
szemléletformálás céljából 
teljes körűen akadálymentesí-
tett színházi előadást szervez 
Székesfehérváron, a Fogyaté-
kossággal Élő Emberek Világ-
napja alkalmából, melynek 
védnöke Spányi Antal megyés 
püspök. 2017-ben a Világna-
pon a székesfehérvári Vörös-
marty Színházban Neil Simon 
„Pletykák” című darabjával 
készülnek, mely előadást már 
a tavalyi évadban is bemutatta 
a székesfehérvári Vörösmarty 
Színház, Szikora János rende-
zésében.  A program legfőbb 
értéke – a tavalyihoz hasonló-
an - egy olyan fizikai és info-
kommunikációs (autizmus, ér-
telmi fogyatékos, hallássérü-
lés, látássérülés) szempontból 
egyaránt akadálymentesített 
színházi  előadás megvalósítá- 

sa, amely Magyarországon 
példaértékű. Mindezzel a 
program az egyenlő esélyű 
részvétel megteremtésén túl a 
társadalmi befogadás előmoz-
dítását is segíti.  
 
FOLYTATÓDNAK  
AZ ADVENTI UDVAR 
RENDEZVÉNYEI 
December 3-án, vasárnap 10 
és 19 óra között jótékonysági- 
és kézműves vásár a Püspök-
ség Adventi udvarában. 
 
SZOVJET EMLÉKMŰBŐL 
OLTÁR -  
PÜSPÖKI ÁLDÁS  
AZ ALSÓSZENTIVÁNI 
FATIMAI  
KEGYTEMPLOMRA  
ÉS PLÉBÁNIÁRA 
December 3-án, vasárnap 10 
órakor áldja meg Spányi Antal 
megyés püspök a gyönyörűen 
felújított alsószentiváni kegy-
templomot és plébániaépüle-
tet. A fatimai jelenések 100. 
évfordulójára megújult a Fati-
mai Boldogságos Szűz Mária 
első hazai kegyhelye, amely új 
környezetben fogadja a zarán-
dokokat. A templom melletti 
területen új szabadtéri misé-
zőhelyet alakítottak ki és 
harangtorony épült. Az évről 
évre növekvő számú zarándo-
kok számára parkolókat létesí-
tettek, és kiszolgálóépületet 
hoztak létre.  
A kegyszobor körül megújult 
a teljes templombelső. A 
kegyhely érdekessége, hogy 
az új oltárat képező kőtömb a 
szovjet hatalom dicsőségét 
hirdető  hősi  emlékmű   alap-
ja volt, hirdetve a fatimai 
üzenetek lényegét: az imád-
ság, az engesztelés, a megté-
rés, az Istenhez való visszaté-
rés történelemben betöltött 
szerepét. 
 
A HONVÉD ZENEKAR  
25. JUBILEUMI  
ADVENTI KONCERTJE  
A SZÉKESEGYHÁZBAN 
December 3-án, vasárnap 19 
órakor kezdődik a székesegy-
házban a Magyar Honvédség 
43. Nagysándor József Híradó 
és Vezetéstámogató Ezred és 
a Székesfehérvári Egyházme-
gye közös, karácsonyt meg-
előző, adventi hangversenye. 
A székesfehérvári adventi 
programsorozat egyik nyitó-
rendezvénye, a város kulturá-
lis életében unikumnak számí-
tó esemény, összeköti az egy-
házat  a honvédséggel,  hozzá- 
 

(Folytatás a 15. oldalon!) 
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(Folytatás a 14. oldalról!) 
 
járul a honvédség és a civil 
lakosság kapcsolatának erősí-
téséhez, a szeretet, az együvé 
tartozás, valamint az emléke-
zés jegyében.  A koncert in-
gyenes. Köszöntőt mond 
Spányi Antal püspök. 
 
A MAGYAR KATOLIKUS 
PÜSPÖKI KONFERENCIA 
TÉLI ÜLÉSE 
December 5-6-án tartja a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia téli ülését. Az ese-
ményen részt vesz Spányi 
Antal püspök. 
 
PAPI TOVÁBBKÉPZÉS  
SZÉKESFEHÉRVÁRON 
December 7-én, csütörtökön a 
Székesfehérvári Egyházme-
gye papságának Főtisztelendő 
Dr. Lukácsi Zoltán, a Győri 
Hittudományi Főiskola rekto-
ra tart rekollekciós szentség-
imádást és előadást.  
A találkozón Spányi Antal 
megyés püspök ad tájékozta-
tást az egész egyházmegyét 
érintő kérdésekről, esemé-
nyekről. 
 
ELSŐCSÜTÖRTÖKI  
EUCHARISZTIA-ÜNNEP 
SZÉKESFEHÉRVÁRON 
December 7-én, csütörtökön a 
Szent Imre templomban 18 
órakor a város egyházköz-
ségeinek közös elsőcsütörtöki  
Eucharisztia-ünnepén Spányi 
Antal püspök tart szentmisét 
a város papságával, amely 
után a hívekkel együtt en-
gesztelő szentségimádást tar-
tanak. Erre a szentmisére 
meghívást kaptak a Prohász-
ka Imaszövetség székesfehér-
vári tagjai is. Az esemény 
egyben felkészülés a 2020-
ban megrendezésre kerülő 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra. 
 
PÜSPÖKI LÁTOGATÁS AZ 
ADONYI NŐVÉREKNÉL 
December 8-án, pénteken 15 
órakor Adonyban tart ünnepi 
szentmisét Spányi Antal me-
gyés püspök a Szeplőtelen 
Szűz Mária Szolgálóleányai 
(SND) rend meghívására. A 
nővérek a szentmisében meg-
újítják fogadalmukat. 
 
ADVENTI  
JÓTÉKONYSÁGI EST 
December 8-án, pénteken 18 
órakor a Szent István Hitokta-
tási és Művelődési Házban 
adventi jótékonysági estet tar-
tanak  a Székesfehérvári Egy- 

házmegye, a székesfehérvári 
Ciszterci Szent István Gimná-
zium és a Talentum Reformá-
tus Általános Iskola felajánlá-
sával a Ráti Szent  Mihály 
Gyermekotthon (Kárpátalja) 
és a Gyulafehérvári Reformá-
tus Egyházközség javára. Az 
esemény fővédnöke Spányi 
Antal megyés püspök és 
Steinbach József református 
püspök. 
 
FOLYTATÓDNAK  
AZ ADVENTI UDVAR 
RENDEZVÉNYEI 
December 9-én, szombaton a 
Székesfehérvári Püspökség 
Adventi Udvara számos ad-
venti rendezvénnyel, jóté-
konysági és kézműves vásár-
ral várja a betérőket a Püspöki 
Palota kertjébe.  
16 órakor kezdődik az adventi 
gyertyagyújtás a ráckevei 
Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskola tanulóinak adventi 
műsorával és Spányi Antal 
püspök ünnepi köszöntőjével.  
 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI 
EGYHÁZMEGYEI  
MÚZEUMBA ELLÁTOGAT 
A MIKULÁS 
Szeretettel várjuk a kicsiket és 
nagyokat a Mikulásváró 
kézműveskedésre,  melyet  az 
Adventi Udvar programsoro-
zatának keretében rendezünk 
meg.  
Időpont: December 9-én 14 
órától. Helyszín: Székesfehér-
vári Egyházmegyei Múzeum, 
Székesfehérvár, Városház tér 
4. A foglalkozás INGYENES! 
Jelentkezni a jelentkezes. 
muzeum@szfvar.katolikus.hu 
email címen, vagy Kis Emőke 
múzeumpedagógusnál a +36 
30 321 79 72 telefonszámon 
lehet. 
 
FOLYTATÓDNAK  
AZ ADVENTI UDVAR 
RENDEZVÉNYEI 
December 10-én, vasárnap 10 
és 19 óra között jótékonysági- 
és kézműves vásár a Püspök-
ség Adventi udvarában. 
 
HITOKTATÓK  
ÉS VILÁGI 
LELKIPÁSZTORI  
MUNKATÁRSAK  
ADVENTI LELKINAPJA  
December 16-án, szombaton 
10 órakor a székesegyházban 
koncelebrált püspöki szentmi-
sével kezdődik, majd a Szent 
István Hitoktatási és Művelő-
dési Házban előadásokkal 
folytatódik a világi hitoktatók 
és lelkipásztori munkatársak  

hagyományos adventi lelki-
gyakorlata.  
 
FOLYTATÓDNAK  
AZ ADVENTI UDVAR 
RENDEZVÉNYEI 
December 16-án, szombaton a 
Székesfehérvári Püspökség 
Adventi Udvara számos ad-
venti rendezvénnyel, jótékony-
sági és kézműves vásárral 
várja a betérőket a Püspöki 
Palota kertjébe. 16 órakor 
kezdődik az adventi gyertya-
gyújtás a móri Szent Erzsébet 
Római Katolikus Általános 
Iskola tanulóinak adventi 
műsorával és Spányi Antal 
püspök ünnepi köszöntőjével.  
 
FOLYTATÓDNAK  
AZ ADVENTI UDVAR 
RENDEZVÉNYEI 
December 17-én, vasárnap 10 
és 19 óra között jótékonysági 
és kézműves vásár a Püspök-
ség Adventi udvarában. 
 
PÜSPÖKI SZENTMISE 
KASZAP ISTVÁN  
HALÁLÁNAK  
82. ÉVFORDULÓJÁN 
December 17-én, vasárnap 17 
órakor a Prohászka-emlék-
templomban Spányi Antal 
megyés püspök koncelebrált 
szentmise keretében emlékezik 
meg Kaszap István halálának 
80. évfordulójáról. A szentmi-
se után a papság és a hívek 
Kaszap István sírjához vonul-
nak, és imádkoznak mielőbbi 
boldoggá avatásáért. 
 
IDÉN IS  
KARÁCSONYI 
FÉNYÜZENETEKET  
VETÍTENEK  
A SZÉKESFEHÉRVÁRI 
PÜSPÖKI PALOTA  
HOMLOKZATÁRA 
December 17-én 19 óra és 22 
óra között lehetőséget biztosí-
tanak karácsonyi jókívánság-
ok, üzenetek megjelenítésére 
az ország legnagyobb üzenő-
falán, a székesfehérvári Püspö-
ki Palota homlokzatán.   
November 27. és december 14. 
között, vagy a rendelkezésre 
álló 1000 üzenet erejéig tudjuk 
fogadni a jókívánságokat.  
Ingyenes üzenetküldés:  
www.szfvar.katolikus.hu/
jokivansag 
 
FOLYTATÓDNAK  
AZ ADVENTI UDVAR  
RENDEZVÉNYEI 
December 18-22-ig advent 
utolsó hetében minden nap 14 
és 19 óra között nyitva tart az 
Adventi Udvar.  

Jótékonysági és kézműves 
vásárral várják a látogatókat. 
 
GYERTYAGYÚJTÁS  
A SZENT IMRE  
ISKOLÁBAN 
December 18-án, hétfőn 8 óra 
45-kor Ugrits Tamás püspöki 
biztos vezetésével a Szent 
Imre Általános Iskolában 
ünnepélyes adventi gyertya-
gyújtást tartanak. A harmadik 
adventi gyertyát Spányi Antal 
megyés püspök gyújtja meg a 
diákok és tanáraik körében. 
 
BEZÁRUL  
AZ ADVENTI UDVAR  
December 22-én, pénteken 14 
és 19 óra között jótékonysági- 
és kézműves vásár lesz a 
Püspökség Adventi Udvará-
ban.  
16 órakor kezdődik az adventi 
gyertyagyújtás Spányi Antal 
megyés püspök ünnepi gon-
dolataival. 
 
GYERTYAGYÚJTÁS  
FEHÉRVÁR FŐTERÉN 
December 23-án, szombaton 
18 órakor Székesfehérvár fő-
terén, az Adventi Színpadon 
ünnepi műsor keretében 
gyújtja meg Spányi Antal 
megyés püspök és Dr. Cser-
Palkovics András polgármes-
ter a város adventi koszorúján 
a negyedik gyertyát. 
 
ÉJFÉLI SZENTMISE  
A SZÉKESEGYHÁZBAN  
KARÁCSONY 
ÉJSZAKÁJÁN 
December 24-én, vasárnap a 
karácsonyi éjféli ünnepi 
szentmisét Spányi Antal me-
gyés püspök celebrálja a 
székesegyházban. 
 
KARÁCSONY NAPI  
PÜSPÖKI SZENTMISE  
A BAZILIKÁBAN 
December 25-én, hétfőn 10. 
30 órakor a székesegyházban 
Spányi Antal megyés püspök 
tartja a karácsonynapi ünnepi 
szentmisét. 
 
ÚJÉVI  
PÜSPÖKI SZENTMISE  
Január 1-jén, hétfőn 10.30-kor 
az újév első napján, a székes-
egyházban Spányi Antal me-
gyés püspök tart szentmisét 
Szűz Mária Isten Anyja ünne-
pén.   
A szentmise után kezdődik a 
két napos újévi szentségimá-
dás, amelyre a város egyház-
községeiből érkeznek hívek, 
hogy közösen imádkozzanak 
az újesztendő kegyelmeiért.  

http://www.szfvar.katolikus.hu/jokivansag
http://www.szfvar.katolikus.hu/jokivansag
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