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Szentek - ünnepek
Február 11. Évközi 6. vasárnap.
A betegek világnapja.
Február 14. Hamvazószerda. Szigorú böjti nap!
Február 17. A Szervita rend hét szent alapítója.
Február 18. Nagyböjt 1. vasárnapja.
Február 21. Damiáni Szent Péter püspök, egyháztanító.
Február 22. Szent Péter apostol székfoglalása.
Február 23. Szent Polikárp püspök.
Február 24. Szent Mátyás apostol.
Február 25. Nagyböjt 2. vasárnapja.
Március 4. Nagyböjt 3. vasárnapja.
Március 7. Szent Perpétua és Felicitas vértanúasszonyok.
Március 8. Istenes Szent János szerzetes.
Március 9. Római Szent Franciska szerzetesnő.
Március 11. Nagyböjt 4. vasárnapja.
Március 15. Nemzeti ünnep.
Március 17. Szent Patrik püspök.
Március 18. Nagyböjt 5. vasárnapja.
Március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária
jegyese.
Március 23. Mongrovejói Szent Turibiusz püspök.
Március 25. Virágvasárnap.
Március 29. Nagycsütörtök.
Március 30. Nagypéntek. Krisztus kereszthalála.
Szigorú böjti nap!
Március 31. Nagyszombat.
Április 1. Húsvétvasárnap. Krisztus feltámadása.
Április 2. Húsvéthétfő.
Április 8. Isteni Irgalmasság vasárnapja.
Április 9. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony.)
Április 11. Szent Szaniszló püspök és vértanú.
Április 13. Szent I. Márton pápa és vértanú.
Április 15. Húsvét 3. vasárnapja.
Április 16. Soubirous Szent Mária Bernadett szűz.
Április 21. Szent Anzelm püspök és egyháztanító.
Április 22. Húsvét 4. vasárnapja.
Április 23. Szent Adalbert püspök és vértanú.

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

- Az elkötelezett élethivatások ünnepén, Urunk templomi
bemutatásának napján Spányi
Antal megyés püspök mutatott
be ünnepi szentmisét a megjelent papsággal a székesfehérvári
székesegyházban. Együtt adott
hálát az egyházmegye területén
működő szerzetesekkel, szerzetesnőkkel, plébániai közösségek,
lelkiségi mozgalmak, harmadrendek képviselőivel, valamint
a Prohászka Imaszövetség tagjaival a megszentelt élet kegyelmeiért.
A szentmise elején a hívek a
főpásztor által megáldott gyertyákkal a kezükben ünnepélyesen vonulva körbevitték a fényt
a templomban, annak jeleként,
hogy a Messiás valóban eljött és
Krisztus fénye ragyog be mindent. Így emlékeztek meg arról,
hogy születése után negyven
nappal Jézust szülei bemutatták
a templomban, őt, aki a Világ
Világossága lett.
Beszédében Spányi Antal
püspök kiemelte, hogy az ünnep
a találkozás napja, amikor az
egyház arra hív bennünket, hogy
szimbólumaiban a mélyebb tartalmakat keressük. A gyertya fénye arra emlékeztet bennünket,
hogy minden embernek fel kell
ismerni a világ világosságát,
mert Isten a test és a lélek megvilágosítója.
Krisztus, akiket Isten különösen is meghívott belső közösségbe, szerzeteseket és szerzetes
nővéreket, papokat, a harmadrendek vagy lelkiségi csoportok
tagjait, mindannyiuknak az a
küldetése, hogy Isten akaratára
igent mondva fénylő jelek legyenek a világban. „Fontos,
hogy minél többen vállalják az
Istentől kapott küldetésüket,
mert ettől függhet a másik ember, és így az egész a világ sor-

sa. Aki látja életünket, rólunk
mintázza a keresztény ember
életét. Nem mindegy tehát, hogy
életünk minden pillanatában követjük-e Istent és képesek vagyunk-e a világért, az emberekért buzgón tenni, hogy hitet
nyerjenek a körülöttünk élők.” hangzott el a beszédben.
A főpásztor arról is beszélt,
hogy Urunk templomi bemutatásának ünnepe, ez a kétezer évvel
ezelőtti, hétköznapi történet arra
tanít bennünket, hogy egyszerű,
megszokott életünk is tele van
fénnyel. Bár a történet szereplőinek minden oka megvolt arra,
hogy a panasz és keserűség emberei legyenek, mégis az örömhírre figyeltek. Simeon és Anna
asszony, a két sokat szenvedett
öreg, semmit sem beszél saját
nehéz helyzetéről. A Világ Világosságával való találkozásban
Istent dicsőítő szavak hagyják el
ajkukat és nem foglalkoznak testi gyengeségeikkel, fájdalmaikkal. „Istent dicsérni, akkor is,
amikor sok próbatétel van, számos kegyelmet, megvilágosodást ad életünkben, és sok-sok
belső lelki élményt azért, hogy
örüljünk, hogy fényt vigyünk a
világba. Nemcsak a gyertyaszentelői gyertyákkal vigyünk fényt,
hanem életünk világosságával
segítsük Isten közelébe az embereket. Együtt alkotva az egyház
testét, építsük az egyházat tanúságtevő élettel, imádsággal, elfogadással, türelemmel, Isten akarata szerint.”
A szentmise végén Spányi
Antal püspök imádkozott az elkötelezett életet élőkért, új hivatásokért és külön köszöntött
minden közösséget, akik elfogadva a meghívást, együtt ünnepeltek a megyés püspökkel.
Berta Kata
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Nyitó alkalom
A 2018-as székesfehérvári
ökumenikus imahét nyitóalkalmán a Széchenyi úti református templomban gyűltek
össze a város felekezeteinek
hívei, hogy együtt imádkozva
erősítsék a Krisztus-hívők
egységét, közösen tegyenek
tanúságot Isten erejéről és hatalmasságáról - arról, hogy a
teremtett világot Ő kormányozza.
Imre Bálint református esperes-lelkipásztor köszöntötte
a székesfehérvári híveket az
ökumenikus imahét első alkalmán, majd imádság hangzott el az imahétért, a békéért,
hálát adtak a közös múltért,
jelenért és jövőért a keresztény közösségekben.
A bűnbánati ima és feloldozás után a kiengesztelődés
jeleként kezet fogtak a különböző felekezetű hívek egymással, majd a felekezetek
képviselői felolvasták a 2018.
évben karibi keresztények által összeállított imafüzet első
napra megadott igéit, a hét
alapgondolatával:
„Jobbod,
Uram, dicső az erőtől...” /
„Uram, a jobbod kitűnik erejével...” (2Móz/Kiv 15,6).
Spányi Antal megyés püspök beszédében a Jézus
Krisztus nevében nyújtott közös egyházi segítségnyújtás, a
karitatív szolgálatok összefogását és a keresztény kultúra
megőrzésének közös felelősségét hangsúlyozta.
„Különböző hitvallásokban, de az egy Istentől szeretve, közösségben, az egész világ számára példamutatóan,
évszázadok óta - ha voltak
is kilengések, megingások -

egymás elfogadása valóság
Magyarországon. Mi itt különösen is megtapasztaljuk,
hogy családjaink hogyan élnek szeretetben, egységben,
olyanok, akik külön hitvalláshoz tartoznak, de tudnak
együtt, egységesen imádkozni, egymás istentiszteleti alkalmait felkeresni és erősíteni
azt, amit a kereszténység évszázadok alatt teremtett. Ez a
keresztény kultúra közös kincsünk, ott él mindnyájunk
szívében és lelkében, és amelynek javait tapasztalja, áldásaival él az is, aki úgy gondolja, elég hatalmas ő ahhoz
is, hogy az Istent letagadja.
Ezért ne csak higgyünk, beszéljünk, hanem cselekedjünk
is. Őrizzük a keresztény kultúrát, óvjuk, és mint kovászt
vagy világító jelet akarjuk a
világnak továbbadni.” - fogalmazott a megyés püspök,
majd hozzátette: „Amikor látjuk a világ mostani állapotát,
amelyben annyi bizonytalanság, nyugtalanító hír és szenvedés van, akkor Isten Szent
lelkét kell kérnünk, hogy mutasson utat, tanítson meg arra,
hogy mit, hogyan tegyünk.”
A főpásztor szerint példaértékű, ahogy az egyházak
Krisztus nevében erőn felül
segíteni akarnak a bajban lévőkön, bármilyen származású
idegen legyen is, nemcsak hazánkban, hanem bárhol a világban. „Krisztus embereiként, jeleiként az Ő nevében
adunk, az Ő kegyelmével.
Krisztus nélkül nem tudunk
másokon segíteni, mert az Ő
szeretete táplálja cselekedeteinket.”
A 2018-as ökumenikus
imahét első imaalkalmán vé-
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gezetül imádságok hangzottak el, hogy Jézus Krisztus
uralkodhasson az emberi szívek felett, hogy megszabaduljunk a bűnök rabszolgaságából, valamint a Krisztushívők egymás iránti szeretetéért, a hívők társadalmi szolgálatáért, a családokért, az elesettekért, a közélet felelőseiért, a jövevényekért.

A közös imádságos esten a
város ökumenikus kórusa végezte a zenei szolgálatot
Dóczi István karnagy vezényletével. Orgonán kísért Tóka
Szabolcs orgonaművész, akinek bemutatták saját szerzeményét is.

Második nap

gát, hanem rabszolgánál jóval
többet:… szeretett testvéred.” (Fil. 1,16), Az irgalmas
szamaritánus (Lk 10,25–37).
Tóth Tamás plébános az
evangéliumi történethez kapcsolódva sajátos szemmel nézve tartotta meg igehirdetését.
Az irgalmas szamaritánus helyett az út szélén hagyott,
megvert emberrel való közösségünket hangsúlyozta. Beszédében kifejtette: elfogadni
Isten gyógyítását sokkal nehezebb, mint bent maradni saját,
megszokott
élethelyzetünkben. Mert a gyógyulás nem
mindig kellemes. Egy súlyos
bűnökből megtért asszony
élettörténetét, valamint mentőszolgálatos tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal,
amikor egy buszmegállóban
fekvő alkoholbeteget kellett
megmenteniük a fagyhaláltól,
de a fiatalember nem akarta
elfogadni a segítséget. „Nem
kell félni attól, hogy meggyógyulunk, még ha félelmetes is.
Isten nem azért akar meggyógyítani bennünket, hogy becsapjon bennünket, hanem
azért, mert jó meggyógyulni,
megszabadulni.”

Az ökumenikus imahét
második napján a baptista
imaházban gyűltek össze a város keresztény felekezeteinek
hívei közös istentiszteletre,
hogy lelkipásztoraik vezetésével imádkozzanak együtt Istenhez. Révész Lajos baptista
lelkipásztor a befogadó közösség nevében köszöntötte a jelenlevőket és a szolgáló lelkipásztorokat, az igehirdető
Tóth Tamás esperes-plébánost. Majd hálaadó és Szentlélek hívó imájával kezdődött a
Krisztus-hívők egységére hívó
alkalom.
A hét útmutatóját összeállító karibi keresztények a második napra a Filippi levélből
választottak mottót: „Most
nem úgy, mint rabszolgát, hanem mint a szeretett testvéreteket.” A város felekezeteinek
hívei, lelkipásztorai és gyülekezeti vezetői ehhez a gondolathoz kapcsolatosan olvasták fel a kijelölt igehelyeket:
„Megteremtette
Isten
az
embert a maga képmására.” (1Móz/Ter 1,26–28),
„Uram, miért állsz oly távol?” (Zsolt 10,1–10), „Most
már nem úgy, mint rabszol-

Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor

(Folytatás a 4. oldalon!)
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(Folytatás a 3. oldalról!)
Az igehirdető személyes
tanúságtételében arról is beszélt, papi szolgálatában komoly fordulatot hozott, amikor egy hajléktalanban meglátta Krisztus arcát. „Azt hittem eddig, hogy az Istennel
való találkozás mindig felemelő, örömteli, valahogy
karjába vesz az Úr. Ez az találkozás arra volt jó, hogy feltétel nélkül akarjak találkozni
Jézussal.”
Tóth Tamás végül azt
hangsúlyozta, igent mondani
csak az tud Istennek, aki találkozik Vele. A törvények
betartása nem hozza meg ezt
az élményt, mert évtizedeken
keresztül járhat valaki úgy is
keresztény közösségbe, hogy
nem találkozott Istennel.
„Azért nehéz megengedni Istennek, hogy kezdjen el gyógyítani, mert amikor igent
mondok arra, hogy gyógyíthatja az életemet, akkor egy

Harmadik nap
Az ökumenikus imahét
harmadik estéjén ismét a baptista imaházban gyűltek össze
a Krisztus-hívők. Az erre az
évre kiadott istentiszteleti útmutató szerint Pál apostol tanítása adta az est alapfelvetését: „Tested a Szentlélek
temploma”. Ez az Ige arra
szólította fel a felekezeteket,
hogy közösen küzdjenek egy
olyan társadalomért, amely
megbecsüli az emberi méltóságot, nem állít akadályokat
Isten gyermekei elé, hanem lehetővé teszi számukra, hogy
szabadságban éljenek.
Kovács Dániel baptista lelkész az istentiszteletet bevezető imájában Jézus Krisztusnak, a szentnek, a felkentnek,
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csomó dologra közben nemet
is mondok.” - mondta a plébános majd hozzátette. „Először találkozni kellene Istennel, aztán megtérni, aztán
hagyni, hogy megváltoztassa
életünket. Fel kell ébreszteni a
vágyat magunkban, hogy szeretnénk vele találkozni, szeretnénk gyógyulni és megszabadulni. Legyünk olyan „megvert emberek”, akik hagyják
magukat meggyógyítani, mert
Jézus azt mondja: itt vagyok,
az ajtódban, csak annyit
mondj, gyere.” – fejezte be
beszédét a plébános.
A közös istentisztelet végén a lelkipásztorok és a gyülekezetek szolgálói azért
imádkoztak, hogy begyógyuljanak a lelki sebek, a családi
és gyülekezeti kapcsolatok
megújuljanak és megerősödjenek. Az imaalkalmat a baptista gyülekezet kórusának hálaadó énekei zárták.
Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor

az örök halálból megváltónak ajánlotta az imaalkalmat, és kérte, hogy Isten
Szent Szelleme, a Szentlélek
által, mindenki meghallja az
Ige üzenetét, megtapasztalja
az Úr jelenlétét. „Hittel jöttünk az Úr házába, Isten igéjét hallgatni. Lássuk meg az
Isten munkáját minden felekezetben, és lelkipásztoraikban.”
Az imaalkalom kezdetén
a felekezetek képviselői felolvasták az imaest szentírási részeit: 2Móz/Kiv 3,4–10: „Isten megszabadítja azokat,
akik nyomorúságban vannak.”
Zsolt 24,1–6: „Uram, mi vagyunk az a nemzedék, akik
hozzád folyamodunk.” 1Kor
6,9–20 „… dicsőítsétek tehát
Istent testetekben.” Mt 18,1–

7: „Jaj a világnak a botránkozások miatt!”.
Az igehirdető, Berze János
református lelkész, tanítása
elején felolvasta az idei imahét útmutatóját összeállító
Karib-térségi keresztények
üzenetét: „… az egyház aggodalmát fejezi ki a pornográfia
elterjedésével kapcsolatban,
különösen azzal, ami az interneten terjed. A pornográfia
súlyos következményekkel jár
az emberi méltóságra nézve,
főleg a gyerekekre és a fiatalokra jelent veszélyt. A szexualitás Isten ajándéka, a visszaélés ezzel az ajándékkal a pornográfia révén mindenkit, aki
műveli és használja, rabigába
hajt és leértékel. Isten nem tekint érzéketlenül nyomorúságukra, és a keresztényeket is
hasonlóképpen arra szólítja
fel, hogy ők se legyenek érzéketlenek. Pál apostol azt írja,
arra hívattunk, hogy testünkben dicsőséget adjunk Istennek.”
A lelkipásztor ezt követően
arról beszélt, hogy Isten Igéjéből tudjuk meg kicsoda az Úr,
milyen Ő és hogyan cselekszik. Szabadítása személyében rejlik, és nem attól függ,
hogy mi hitben milyen mélységekben járunk. „Nem bennünk rejlik, nem a mi személyünktől függ, hogy meggyógyulunk-e testi-lelki bajainkból, hitetlenségünkből. Jézus
a szabadító, aki harcol értünk.
Ő látja, miért került a világ
ebbe a nyomorult helyzetbe: a
bűnök, a szenvedélybetegségek, a függőségek mit okoztak, hogyan vitték rabszolgaságba az embereket. … Aki
megteszi a bűnt, az a bűnnek
a rabszolgája, a kegyelem Isten ajándéka. A szabadítás Isten cselekedete. Az Úr hatal-

mas a harcban. Ő jön, és segítségével érkezik, amikor
hittel, bizalommal és akarattal
akarunk gyógyulni és szabadulni.”
Berze János személyes tanúságtételében elmondta, meg
kell látnunk, hogy Jézus sokféleképpen szól hozzánk, még
a betegségeken keresztül is
meglátogathat. Egy Downszindrómás gyermekeket nevelő, családos egyházi csoportban, több szülő tett tanúságot, hogy beteg családtagjaik által hogyan érkezett el az
Úr hozzájuk: a szabadító, a
győztes Isten. „Vállaljuk fel a
lelki harcot és engedjünk meg
Jézusnak, hogy közénk jöjjön,
reményt hozzon a kétségbeesésbe, hittel és akarattal kérjük, hallgasson meg minket,
hogy szabadítása erejében élhessünk.” – fejezte be beszédét az igehirdető.
Az istentisztelet végén a
baptista, evangélikus, református és katolikus lelkipásztorok azért imádkoztak, hogy
Jézus áldozata által meggyógyuljanak a testi-lelki sebek.
A családokban, ahol fájdalmak és félelmek között élnek,
Jézus Krisztus által gyógyuljanak meg a kapcsolatok és
rendeződjenek. A gyülekezetek elöljárói bölcsen képviseljék az Urat, hogy a közösségi
tagok és a különböző felekezetek egymás között is szeretetben
tudjanak
élni.
Az imaalkalom alatt ismét a
baptista gyülekezet kórusa
szolgált énekekkel, amelyek
segítették Isten Igéjének üzenetét befogadni, megerősítették a találkozást, az egységet
a jelenlevők között.
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás
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Negyedik nap
A Krisztus-hívők egységében tartott 2018-as ökumenikus imahét negyedik napján
Székesfehérváron, a Budai úti
református templomban gyűltek össze a város felekezeteinek hívei, hogy lelkipásztoraikkal együtt imádkozzanak
Isten népéért. Az igehirdető
Révész Lajos baptista lelkész
volt. A karibi-térség keresztényei az igazságosságot, a békét választották az est témájául. „A Karib-térségben az
erőszak olyan probléma,
amelyre válaszolniuk kell az
egyházaknak. Riasztóan magas arányban történnek gyilkosságok, nagyrészt házastársi bántalmazásból, bandaháborúkból és a bűnözés egyéb
formáiból eredően. Ugyanakkor szintén igen magas arányban fordul elő ebben a régióban az önkínzás és az öngyilkosság is.”
A befogadó református
közösség lelkésze, Berze János köszöntése után a bűnbánati ima, és az olvasmányok
következtek: Ézs/Iz 9,2–7a:
„Uralma növekedésének és a
békének nem lesz vége…”
Zsolt 34,1–14: „… törekedj
békességre és kövesd azt!”
Jel 7,13–17: „… Isten letöröl
szemükről minden könnyet.”
Jn 14,25–27: „Békességet hagyok nektek…”
A negyedik fehérvári ökumenikus imaesten Révész Lajos baptista lelkész tartott igehirdetést. A lelkipásztor arról
beszélt, a Biblia tanítása szerinti békesség eltér attól,
ahogy a világ értelmezi azt.
Az embereknek a béke a két
veszekedés közötti szünetet
jelenti csupán. „A béke általános fogalom, sokan legyintenek rá, vagy azt mondják,
meg kell dolgozni érte, sőt
sokszor lehetetlen elérni. De
nem erről a békességről van

szó, hanem arról, amit csak
az Isten tud megteremteni. A
világ is tud adni békét, de mi
nem azt keressük. „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy
adom nektek, ahogy a világ
adja. Ne nyugtalankodjék a
szívetek, s ne csüggedjen.” (Jn.14.27.) hangzik el
Jézus tanításában.”
A lelkipásztor arról is beszélt, hogy a békét mindig az
egyénnek kell megtalálnia.
„Fel kell tennem a kérdést,
miért vagyok békétlen, hogyan lehet lecsendesíteni a
szívemet. A Biblia tanításából
tudjuk, Isten kezébe kell tennünk mindent, hogy a lelkünk
megnyugodjon. Egy nehéz
helyzet az Ő segítségével békével tölthet el, és így máris
képesek vagyunk megoldásokat keresni problémáinkra. …
Aki békével bír, az békét teremt a körülötte élőkben. Isten olyan békét ad, amely
megtart bennünket és a béke
eszközeivé válunk, mások
számára.” – fejezte be gondolatait a Révész Lajos.
Az igehirdetés után az elköteleződés imája következett: „Istenünk, aki magad
vagy a remény és a vigasztalás! Jézus feltámadásával legyőzted az erőszakot a kereszten. Népedként kérünk,
lehessünk látható jelei annak,
hogy az erőszak vereséget
szenved ebben a világban.
Most is ezt kérjük feltámadott
Urunk nevében.”
A közös istentisztelet végén a baptista, az evangélikus, a református és katolikus
elöljárók áldását fogadták a
hívek. A zenei szolgálatot az
Ökumenikus és a Csomasz
Tóth Kálmán kórus végezte
Dr. Szabó Balázs kántor közreműködésével és Dóczy István karnagy vezényletével.
Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás

Ötödik nap
A 2018-as ökumenikus
imahét ötödik napján a székesfehérvári
evangélikus
templomban gyűltek össze a
különböző felekezetű hívek,
hogy együtt imádkozzanak Isten népéért. A karibi-térség
keresztényei erre a napra, az
egységre hívó közös imádságra az elesettek támogatását, a
szegények megsegítését ajánlották alaptémául.
Bencze András evangélikus püspök-helyettes köszöntőjében Pál apostol megtérésének napjáról emlékezett meg.
A bűnbánatra indító gondolatokat és a kiengesztelődést a
zsoltáros szavai és az Uram irgalmazz követte. Majd a bevezető imádság hangzott el:
„Szerető Istenünk! Te felemeled a szegényeket és az ínséget szenvedőket, és visszaadod emberi méltóságukat.
Hallgasd meg mai világunk
szegényeinek kiáltásait. Adj
nekik új reménységet, és
emeld fel őket, hogy néped újra eggyé lehessen. Jézus nevében kérünk.”
Ezután felolvasták az istentiszteleti útmutatóból az
estre megadott témát: „A Karib-térség gazdaságai hagyományosan az európai piac részére történő nyersanyagtermelésen alapulnak. Soha nem
voltak önfenntartók. Mindig a
nemzetközi piacról vettek fel
kölcsönt a fejlesztésekre. Egyegy ilyen kölcsön azzal jár,
hogy költségcsökkentést írnak
elő a közlekedésre, az oktatásra, az egészségügyre és egyéb
közszolgáltatásokra. Nyilvánvalóan leginkább a szegények
érzik ennek hatásait. A Karibi
Egyházak Konferenciája kezdeményezést indított a régió
jelenlegi adósság válságának
megoldására, valamint a nem-
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zetközi hálózatokon keresztül
a szegények támogatására.”
Az imaalkalom igéit a város felekezeteinek lelkipásztorai és elöljárói olvasták fel.
5Móz/MTörv 1,19–35: „Istenetek, az Úr előttetek jár és
gondotokat viseli.” Zsolt 145,9–20: „Az Úr támogat minden elesettet.” Jak 1,9–11: „A
gazdag úgy fog elmúlni, mint
a mező virága.” Lk 18,35–43:
„Jézus, Dávid fia, könyörülj
rajtam!”
Az evangélikus templomban Kovács Dániel baptista
lelkész, az est igehirdetője az
istentisztelet bevezetőjében elhangzott felvetést fejtette ki.
„A vak Bartimeus meggyógyításán keresztül rá kell ébrednünk, hogy a mi életünkben
hol van az a pont, amikor csak
Jézus tud segíteni, amikor ki
tudjuk mondani: Jézus Dávid
fia könyörülj rajtam…. Tanuljuk meg, hogy szóljunk az Úrhoz, ha valóban szükségünk
van valamire és hagyjuk, hogy
Ő irányítsa, mi történjen.” –
fogalmazott a lelkipásztor,
majd hozzátette: A sokaság,
mint egykor Jézus idejében,
nem szereti, ha kiáltunk az Úrhoz. Nem fér bele a mai életszabályokba. Pedig sokan vannak ma is, akiknek nagy problémáik vannak, és Jézus a tömeg zaján keresztül is meghallaná kérésüket, ha szólnának hozzá. A gyülekezetekben
is a sokaság mondja, mit kell
csinálni, kinek hogyan kell segíteni, hogyan kell Jézushoz
menni. De Jézus arra vár, személyesen forduljunk hozzá,
hogy megnyíljon a szemünk,
lássuk meg és dicsérjük az Istent és kövessük Őt.
Az imahét ötödik alkalmának végén a felekezetek képviselői egyetemes könyörgése
(Folytatás a 6. oldalon!)
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ket imádkoztak, hogy Krisztus
vére által tartsa meg az Egyházat hitben, békességben,
egységben.
Imádkoztak az üldözöttekért, a kilátástalan élethelyzetben, örömtelenségben és
gyászban élőkért, hogy Jézus
ajándékozza meg őket a reHatodik nap
Az öreghegyi Magyarok
Nagyasszonya
templomban
gyűltek össze Fehérvár különböző felekezetű hívei az ökumenikus imahét hatodik napján, hogy megélve az egységet
köszönetet mondjanak Istennek keresztény örökségükért,
és az Úr szabadító és megváltó
cselekedetéért a történelemben. „A város egyik magaslati
pontja van a közelben, amely
arra emlékeztet bennünket,
hogy Isten tekintetével nézzünk a világra, aki jól lát mindent; látja múltunkat, jelenünket, jövőnket. Ezekkel az estékkel szeretnénk a jövőre
nézni, azzal a reménységgel,
hogy a viharos múlt után, a jelen tapasztalatai szerint Isten, aki a szeretet Istene - egységbe hív bennünket.” – hangzott
el Tornyai Gábor plébános köszöntőjében.
A köszöntő után az imaest
témáját olvasták fel, a Karibtérség egyházainak útmutatása
alapján. „A Biblia a vigasztalás és a felszabadulás forrása
lett sokak számára, akik a
gyarmatosítók kezétől szenvedtek. A Biblia ma is a vigasztalás és felszabadulás forrása. A karibi térség keresztényeit arra ösztönzi, hogy foglalkozzanak azokkal a körülményekkel, amelyek jelenleg
is aláássák az emberi méltóságot és az életminőséget. Aho-
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ménységgel, töltse be hiányaikat.
Az istentisztelet végén a
felekezetek
lelkipásztorai
megáldották a jelenlevőket,
majd az imaalkalmon szolgáló evangélikus énekkar Istent
dicsőítő dallal fejezte be az
ökumenikus imaestet.
Berta Kata
Fotó: SomogyiTamás
gyan a rabszolgaság vaslánca
lehull a kezünkről, a szeretet
és közösség új köteléke jelenik meg az emberiség nagy
családjában, kifejezve azt az
egységet, amelyért keresztény
közösségeink imádkoznak.”
A közös istentiszteleten a
Szentlélek-hívó ima után a kiengesztelődés imáit a felekezetek lelkipásztorai és elöljárói mondták: „Ments meg,
Urunk, az olyan rendszerektől, amelyek aláássák az emberi méltóságot, és a rabszolgaság új formáit erőltetik
ránk!... A félelemtől és a gyanakvástól, amely elválaszt
minket egymástól, és határokat szab reménységünknek és
a gyógyulásnak!
Az ökumenikus alkalom
igéi által a karibi keresztények a nehézségekkel küzdők
megsegítését hangsúlyozták:
Ézs/Iz 25,1–9: „… vigadjunk
és örüljünk szabadításának.”
Zsolt 82: „Védelmezzétek a
nincstelennek és az árvának a
jogát…” Fil 2,1–4: „… senki
se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.”
Lk 12,13–21: „... őrizkedjetek
minden kapzsiságtól…”
Az est igehirdetője Szemerei János evangélikus püspök
Lukács evangéliumából az
esztelen gazdag történetén keresztül világította meg, miként tekintsünk a földi javakra
Jézus tanításán keresztül. Beszédében hangsúlyozta, hogy

kétezer éve és ma is ugyanazzal a problémával találkozunk: nem megy az igazságos
osztozkodás. Az igehirdető
először kifejtette a bolond
gazdag, egy jó gazda, aki él a
lehetőségekkel és jól gazdálkodik. A bibliai időkben a
gazdag Isten áldásának hordozója volt, mert úgy gondolták, hogy amit az ember kap a
földön, azt Istentől kapja.
„Nem az a probléma, hogy
gazdag emberről van szó, hisz
a kor embere sem kizsákmányolóként beszél róla. Látja,
hogy sok a termés és jól reagál a helyzetére, olvashatjuk a
példázatban. …. Nem is rabja
a vagyonának, mint ahogy
Molière Fösvényében látjuk,
aki a pénztől való függésében
képtelen volt a rendezett
kapcsolatra. A példázat főszereplője mentálisan is rendben
van, azt teszi, amit mi is tennénk. Nyugodtan, biztonságban szeretne élni, kihozni
mindent önmagából, az életből, amit lehet. Mit akar akkor ez a történet mondani
nekünk? Azt, hogy ami emberileg normális, az nem biztos,
hogy Isten akarata szerint
való.”
A püspök további gondolataiban kifejtette, Jézus rávilágít arra, hogy a gazdag
elszámította magát, mert
látómezője beszűkült, csak
addig néz, amíg a szeme ellát.
Sok ember van így, akik
becsületesen dolgoznak, megtesznek mindent a munkájukkal, amit lehet. De Jézus erre
azt mondja: „még az éjjel
elkérem lelkedet.”
Másképpen kell gondolkodnunk életről, munkáról,
az emberről. Mert az élet
nemcsak néhány évtized, ami
arra van, hogy javakat gyűjtsünk. Jézus szembesít minket azzal, hogy amit kaptunk,

akár anyagiakat is, jobban kell
kamatoztatnunk. Azokra is
kell gondolnunk, akik nehézségekkel, problémákkal élnek.
„Amikor Isten a szeretetével
megajándékoz minket, akkor
nekünk is jobban kell szeretnünk azokat, akik körülöttünk
élnek. Jézus a bolond gazdag
történetén keresztül arra tanít,
hajlamosak vagyunk azt hinni,
hogy mindent a pénz mozgat,
de az igazi nagy ajándékok az
életünkben a béke, a biztonság, a remény és az örök élet,
amely csak Őnála kaphatók
meg.” – fejezte be beszédét
Szemerei János.
A Krisztus-hívők egységében tartott imaest a könyörgésekkel folytatódott: „Mindenható Istenünk! Te adj erőt
és bátorságot egyházadnak,
hogy folyamatosan hirdesse
az igazságosságot és az irgalmasságot, még az igazságtalan uralom és elnyomás idején
is. Amikor Krisztusban való
egységünket ünnepeljük, a te
Szentlelked legyen velünk,
hogy mások szükségleteire is
figyelemmel legyünk.”
Az ökumenikus alkalom
végén a felekezetek képviselői
hálát adtak Istennek szabadító
kegyelméért. „Amikor hálát
adunk a bűn rabságából való
szabadulásunkért, az Úr elé
hozzuk kéréseinket, kérve Őt,
hogy törje össze a láncokat,
amelyek rabságban tartanak,
és láncok helyett a szeretet és
közösség kötelékével kössön
össze minket. Kivonulás Istene, Te átvezetted népedet a
Vörös-tengeren, és megszabadítottad őket. Légy velünk
most, és szabadíts meg a rabszolgaság minden formájától,
és mindentől, ami elhomályosítja az emberi méltóságot.”

Hetedik nap

jának tagjait, akiket az Atya
meghívott arra, hogy testvérekként találkozzanak egymással, hogy együtt éltesse
őket Igéjével és szavával.
Az istentisztelet elején
Berze János református lelkész imájában a bűnbánatra és
a kiengesztelődésre szólította
fel a jelenlevőket, és dicsőítette Istent a bibliai kijelentéssel:

Az evangélikus templomban gyűltek össze az egyetemes imahét hetedik napján a
baptista, evangélikus, református és katolikus hívek, hogy
a Karib-térség keresztényei által kért aznapi szándékokért
közösen imádkozzanak. Bencze András evangélikus püspök
-helyettes köszöntötte Isten
hívő népét, mint Isten család-

Berta Kata

(Folytatás a 7. oldalon!)
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Uram, jobbod kitűnik erejével. „Ebben az örömteli dicséretben a különböző felekezetű keresztények ismerjék
fel, hogy Isten mindannyiunk
Szabadítója. Örömmel töltsön
el bennünket, hogy megtartotta ígéreteit, és a Szentlélek által folyamatosan gondja van
szabadításunkra.”
A gondviselő Istenről szóló 127. zsoltár elhangzása
után a családokért, az egységért szólt az ima: „Kegyelmes
Istenünk, te úgy küldted el Fiadat ebbe a világba, hogy egy
átlagos családba szülessen,
olyan ősökkel, akik között
hithűek is és bűnösök is voltak. Kérjük áldásodat minden
családra, háztartásra, közösségre. Különösen könyörgünk
a kereszténység családjának
egységéért, hogy higgyen a
világ.”
Majd imádság után az est
alaptémáját olvasták fel. „A
Karib-térségben a családokat
továbbra is hátrányosan érinti
a rabszolgaság. Ezzel együtt
olyan új tényezők is, mint a
szülők migrációja, a pénzügyi
problémák és a családon belüli erőszak. A valósággal
szembenézve a karibi egyházak arra törekszenek, hogy
mind a közel, mind a távol
élő családokat támogassák.”
A bevezető imák után a felekezetek
lelkipásztoraitól
hangzottak el az imaalkalom
olvasmányai. 2Móz/Kiv 2,1–
10: Mózes születése Zsolt
127: „Ha az Úr nem építi a
házat, hiába fáradoznak az
építők.” Zsid 11,23–24: Mózest rejtegették a szülei, mert
látták, hogy a gyermek szép
volt. Mt 2,13–15: József „…
felkelt, vette a gyermeket és
anyját még éjnek idején, és
elment Egyiptomba.”
Steinbach József református püspök, a 127. zsoltár sza-

vait értelmezve tartotta meg
igehirdetését. Arról beszélt,
keresztényként arra kaptunk elhívást, hogy támogató
családi kötelékben éljünk az
Úr erejére támaszkodva, erőteljes közösségek alakítására
törekedjünk, ahol védik a
gyermekeket, és ahol azok kibontakoztathatják tehetségüket. Az igehirdetés alapigéjéhez, - „Ha az Úr nem építi a
házat, hiába fáradoznak az
építők.” - kapcsolódva kifejtette: „A 127. zsoltár azt üzeni
számunkra, az Úr ereje, az Úr
áldásában mutatkozik meg és
ölt testet. Nincs ennél nagyobb ajándék, mint megtapasztalni az Úr mindenre
elégséges áldását. Ő lehajol és
megáld bennünket örökkévalóságában, mert idő feletti. De
aki az időben, a történelemben tartja meg önmagát népe
számára, az az örökkévalóságában a tökéletességet jelenti.
Ő az egyetlen, aki teljes, tiszta
maradéktalan, Ő maga a teljesség, a boldogság, az áldott
Isten, aki erős Isten. Amikor
megáld bennünket, akkor az
Ő örökkévalóságából, boldogságából ajándékoz nekünk.
Amikor együtt lehetünk, és
ebben a boldog tapasztalatban
lehet részünk, az áldó Isten
megáld bennünket és ad szabadító erejéből nekünk.”
A püspök a házasság és a
család fontosságáról is beszélt
a zsoltáros alapján. „Isten áldása a gyermek, és boldog az
az ember, akinek van működő házassága és családja, mert
az Úristen az ilyeneket megtartja. Mert ez az Istentől kapott olyan vitathatatlan életrend, amelyen keresztül az
Isten megtartja, megőrzi az
Ő népét. A házasságon és a
nagycsaládon keresztül van
jövő, és ezt nagyon komolyan
kell vennünk. Egyre inkább
hangsúlyoznunk kell ebben a
mindent összemosó világban,
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hogy az Isten megáldja a családos embert. Bár kétségkívül
az egyedüllétben is kiteljesedhet az ember élete, de a családban tudja megélni elsősorban, hogy miközben másokat
boldoggá tesz, Ő maga is boldoggá válik Isten áldásával.”
Az apostoli hitvallás után
az ökumenikus istentisztelet könyörgései is a családokról szóltak, hogy akik a
Karib-térségben élnek, egymással megbékélve, valóban
egy család tagjaiként éljenek,
hogy megerősödjék a szülők

és gyermekek közötti bizalom, hogy az emberiség nagy
családjában béke uralkodjon.
Imádkoztak még a szükségben szenvedőkért, a magányosokért és az üldözést szenvedőkért.
Az istentisztelet végén
Steinbach József megáldotta a
jelenlevőket, majd az ökumenikus imaalkalmon szolgáló
evangélikus kórus esti fohásza
zárta a közös imaalkalmat.

Záró nap

kérjük. Amikor látjuk a keresztények üldözését, a keresztény kultúra pusztítását,
egy valamiféle új világrend
megalkotásának
szándékát,
akkor kérjük, hogy az irgalmas Isten legyen velünk, és a
mi egy szívvel egy lélekkel
mondott imádságunk hathatósan szóljon az Úr felé. Törekedve arra, hogy szándékainkban, életünkben, gondolkodásmódunkban a Szentlélek
által vezetett egység megvalósuljon.” - hangzott el az
imában.
A közös imaalkalom az
egységre szólító Szentlélek
hívó imával folytatódott:
„Hívjuk segítségül a Szentlelket a karibi keresztényekkel
együtt, hogy gyújtsa lángra
szívünket, amikor az egyház
egységéért
imádkozunk.
Egyesítsd szolgáidat az egység kötelékével! Szabadíts
meg minket a bűn rabságából!
Formálj újjá minket, hogy
gyermekeid lehessünk!” Majd
a kiengesztelődés könyörgései
következtek: „Ments meg,
Urunk, az olyan rendszerektől, amelyek aláássák az emberi méltóságot, és a rabszolgaság új formáit erőltetik
ránk! Ments meg, Urunk, az
olyan döntésektől, és cseleke-

A keresztények egységében tartott 2018-as ökumenikus imahét záróalkalmán, a
székesfehérvári Szent István
király székesegyházban gyűltek össze a különböző felekezetű hívek közös imádságra.
Az imaest kezdetén Tóth Tamás
katolikus
esperesplébános köszöntötte a jelenlevőket és elmondta: „Az elmúlt
egy hét minden estéjének
imádságos együttléte, lelkülete
lehetőséget és okot ad arra,
hogy hálát adjunk Istennek a
közös imádságok és Vele való
találkozások öröméért.”
Az istentisztelet Spányi
Antal megyés püspök imádságos gondolataival kezdődött:
„Amikor most összegyűlünk,
hogy az egységért könyörögjünk, köszönetet mondunk Istennek keresztény örökségünkért, és az Ő szabadító és
megváltó cselekedetéért a történelemben. Hálát adunk az Ő
szabadító erejéért, amelyet
megtapasztaltak a történelem
során a karibi keresztények és
mi is bizonyosságot kaptunk a
kinyilatkoztatásban, és amelyről saját életünk benyomásai is
tanúskodnak.
Bizalommal
akarunk arra az Istenre tekinteni, akinek szabadító hatalmát a jövőben is, a jelenben is
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cselekedetektől, amelyek szegénységgel, kirekesztéssel, hátrányos
megkülönböztetéssel
sújtják testvéreinket! Ments
meg, Urunk, a félelemtől és a
gyanakvástól, amely elválaszt
minket egymástól, és határokat
szab reménységünknek és a
gyógyulásnak!” Az imahét záró istentiszteletén ezután a keresztény felekezetek lelkipásztora és elöljárói felolvasták az
est bibliai szakaszait: Ézs/Iz
11,12–13: „Efraim nem irigykedik Júdára, és Júda sem lesz
Efraim ellensége.” Zsolt 106,1
–14; 43–48: „gyűjts össze,
hogy hálát adhassunk szent nevednek…” Ef 2,13–19: „… lebontotta az elválasztó falat…”
Jn 17,1–12: „… én megdicsőíttettem őbennük.
Bencze András evangélikus
püspök-helyettes igehirdetésében bemutatta - az idei ökumenikus imahét útmutatóját öszszeállító - karibi-térség keresztényeinek társadalmi helyzetét.
Beszélt az emberkereskedelemről, a közbiztonság hiányáról,
az eladósodásról, a gazdasági
kiszolgáltatottságról, és annak
megannyi következményéről,
amelyek válaszra várnak a keresztény gyülekezetektől. Ahhoz azonban, hogy a keresztények ezekről a kérdésekről
együtt tudjanak megnyilvánulni, le kell győzniük saját megosztottságukat és be kell gyógyulnia sebeiknek. „Ma arra
kérnek a karibi keresztény testvérek bennünket, hogy hordozzuk őket imádságunkban, hogy
megtalálják az egység forrását,
és megéljék testvériségüket.
Sosem késő ezt kérni. Isten
ugyanis összegyűjti a szétszórtakat a föld széléről, ahogy hirdeti az est alapgondolata.” –
mondta a lelkipásztor, majd
hozzátette: „Nagy reménysége
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ez Isten népének és a hit megtapasztalásának, hogy ezen a
héten is egybegyűjtötte az Úr
az övéit. Együtt voltunk,
láttuk egymást, és ha majd
találkozunk az élet különböző
színterein, azt mondhatjuk, de
jó, hogy összeköt bennünket
az Úr.
Az igehirdető arról is
beszélt, az egység nem magától értetődő, nem csak az
emberi akaratból születik
meg. A Bibliában olvassuk,
hogy Pilátus és Heródes barátságot köt egymással, de az
egység ennél sokkal több.
Elérhető külső erőforrásokból, például a közös ellenség
meglátásakor. Sokan mondják, hogy majd akkor egyek
lesznek a keresztények, ha
üldözni kezdik őket. „De ez
nem Isten útja, nem így szánja
nekünk. Jézus Krisztus azt
mondja, ha felemeltetem
földről, majd magamhoz
vonzok mindeneket. Az igazi
egységet, azt Krisztus keresztje teremti meg, az a kereszt,
amely elénk magasodik, kikerülhetetlenül látszódik számunkra és meglátjuk magunkat benne. Arról a keresztről
ugyanis a Mindenható Isten
néz le ránk és láttatja velünk
elvesztettségünket.
Tehát
amikor Jézus Krisztus keresztje alá kerülünk, akkor
döbbenünk rá arra, hogy csoda, hogy mi az Isten gyermekeinek tudhatjuk magunkat.
Csoda, hogy az Úristen meghív bennünket az országába.
Nem elért eredményeinkkel
jutunk be. És mivel csoda,
ezért tudunk örülni azoknak,
akik szintén erre a csodára
rátaláltak. Így válik az Egyház valóban eggyé. Egyedül a
Krisztus keresztjén csodálkozó és dicsőítő énünk tart meg
minket közösségben.”- fejezte
be beszédét Bencze András.

A közös Hitvallással folytatódó istentiszteleten a közbenjáró imádságokat a felekezetek képviselői olvasták fel.
„Amikor hálát adunk a bűn
rabságából való szabadulásunkért, az Úr elé hozzuk
kéréseinket, hogy törje össze
a láncokat, amelyek rabságban tartanak, és láncok helyett a szeretet és közösség
kötelékével kössön össze
minket, és szabadítson meg a
rabszolgaság minden formájától, és mindentől, ami elhomályosítja az emberi méltóságot. … Légy most velünk, és
a Szentlélek erejével és vigasztalásával szabadíts meg
önzésünktől, gőgösségünktől
és félelmeinktől, amelyek
megakadályoznak bennünket,
hogy az egyház teljes, látható
egységére törekedjünk.”
Az istentisztelet végén a
Miatyánk közös elmondása

után a hívek békejobbot
nyújtottak egymásnak.
Bencze András evangélikus püspök-helyettes elbocsátó imája a Krisztus testében egyesített Isten népéhez
szólt: „Az Úr Lelke van
rajtunk, mert felkent minket,
hogy evangéliumot hirdessünk a szegényeknek, hogy
szabadulást hirdessünk a
foglyoknak, és a vakoknak
szemük megnyílását, hogy
szabadon bocsássuk a megkínzottakat, és hirdessük az
Úr kedves esztendejét.”
A 2018-as fehérvári ökumenikus imahét Spányi Antal megyés püspök áldásával
és Dóczy István karnagy
vezetésével, az ökumenikus
énekkar szolgálatával fejeződött be.

2017. december 19-én,
Spányi Antal megyés püspök
tartott koncelebrált püspöki
szentmisét a város papságával
Lauber Benedek ny. plébános
lelki üdvéért, utolsó szolgálati helyén, a SzékesfehérvárFelsővárosi
plébániatemplomban.
Az elhunyt plébános végakarata szerint a temetési

szertartást Dr. Pápai Lajos
ny. győri megyés püspök
végezte. Földi maradványait
december 20-án a Pilisborosjenői plébániatemplomban
gyászmise után a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra.
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Shvoy Lajos mintegy fél évszázadon át állt a Székesfehérvári Egyházmegye élén, 1927
és 1968 között. A „nagy idők”
püspöke életének különböző
periódusait többször, több
szempontból
feldolgozták,
vizsgálták meg történészek.
Halálának kerek évfordulója
kapcsán elsősorban élete utolsó két évtizedéről: a kommunista diktatúra szorításában az
Egyházat, a püspöki hatalom
integritását, papjait és híveit
egyszerre óvni próbáló idős főpásztorra emlékeztek szakavatott előadók a székesfehérvári
tudományos konferencián január 19-én.
A Szent István Hitoktatási
és Művelődési Házban az emlékkonferenciát Spányi Antal
megyés püspök nyitotta meg,
aki püspökelődjét méltatva elmondta: „Mintegy két évtizeddel ezelőtt Lénárd Ödön piarista szerzetes egyik kötetében
azt vizsgálta, hogy milyen emberi gyarlóságok vezethettek
egyes papok elbukásához, a
kommunista hatalommal való
kollaborálásához.…
éppígy
fontos megerősítő példaként
felmutatni azokat a hitvallókat
is, akik a legnehezebb időkben
is hűségesek és bölcsek tudtak
maradni. Shvoy Lajos pedig
ilyen ember volt. Rá az állami
szervek és a vatikáni diplomaták egyaránt úgy tekintettek,
mint aki egy a kommunista rezsimmel következetesen szembenálló püspökre. E tekintetben Mindszenty József bíboros
talán leghűségesebb követője,
egy valóban megingathatatlan
főpásztor volt.”
A felszólaló történész szakemberek közül Soós Viktor
Attila, a Nemzeti Emlékbizottság tagja a Mindszenty-vonal „Shvoy Lajos és elvbarátainak
megnyilvánulásai a püspöki

kar tagjaként” címmel tartott
előadást. Arról beszélt, hogy
már 1945-től, de főleg 1948tól az állambiztonság mindenkit figyelt, mindenkiről készített jelentéseket. Törést, ellentéteket akartak szítani a püspöki karon belül Mindszenty
köre és - úgymond - ellenségei között. Shvoy Lajos mindvégig kiállt a bíboros mellett.
„Az 1945 után működő püspöki kar tagjai, melynek élén
Mindszenty bíboros, és másik
két magas rangú püspök,
Czapik és Grősz püspökök,
egymás közötti kapcsolatáról
az egyházkormányzati iratokból, illetve az ÁÉH leírásaiból
értesülhetünk. Shvoy Lajosnak, mint a legidősebb főpásztornak fontos szerepe és
jelentősége volt karon belül.
Annak ellenére, hogy Mindszenty elfogatása után nem ő
vezeti a testületet, tekintélyéből adódóan a többi püspök
figyelt rá, miként viszonyul a
prímás érsekhez, hogyan
reagál az eseményekre.” –
emelte ki beszédében az előadó.
Varga Mátyás, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem
hallgatója - „Az első médiaössztűz a főpásztorra 1948
májusában” című előadásában
- bemutatta Shvoy Lajos püspök kapcsolatát Szittyay Dénes plébánossal, aki lepaktált
a kommunista rezsimmel. A
főpásztor az egyházjog szabályai szerint először figyelmeztette, majd felfüggesztette a
papot, aki továbbra is nyíltan
támogatta a kommunista
pártot. Ezek után élve püspöki
jogaival, kiközösítette Bakonykúti plébánosát. Válaszul
példátlan médiatámadás indult Shvoy Lajos ellen, aki
nemkívánatos személy volt a
kiépülő diktatúrában.
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Mózessy Gergely egyháztörténész, a fehérvári püspöki
gyűjtemény igazgatója azt
taglalta, Shvoy püspök elkötelezett híve volt a kommunista rezsimmel meg nem
alkuvó politikának, amit
Mindszenty is képviselt.
Mégis csodálatos módon
szabadlábon maradt. 1948ban megpróbálták lemondatni, 1951-ben a Grősz-per
idején előbb be akarták vonni
az eljárásba, de aztán a
háziőrizet mellett döntöttek.
Az 50-es években püspöki
munkáját többféleképpen is
megpróbálták ellehetetleníteni, többek között megbízható
munkatársainak száműzésével, vagy levélcenzúrával.
Míg 1961 végén egészen
közel került ahhoz, hogy
internálják, mint más püspöktársait. A félreállítására készült az MSZMP Politikai
Bizottsága által jóváhagyott
forgatókönyv azonban meghiúsult. Ebben komoly szerepe volt Grősz József érsek
püspöktársa melletti kiállásának, és az ÁEH vezetésében
beálló változásnak.
Fejérdy András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, Shvoy Lajosnak a

II. Vatikáni Zsinattal való
kapcsolatát mutatta be. A
püspökök közül ő volt az
egyetlen ordinárius, aki működési engedéllyel rendelkezett, de ennek ellenére egyetlen egy ülésszakon sem vehetett részt. Ugyanakkor az
egyetlen püspök volt, akinek
javaslatai a zsinatra megérkeztek. Előterjesztéseit ugyanis a hivatali utat megkerülve, kizárva a rendszer cenzúráját németországi kapcsolatain keresztül juttatta ki a
zsinatot előkészítő bizottságokba. „Az 1960-as években Shvoy Lajost tartották az
egyik legreakciósabb személynek a püspökkaron
belül, és nemcsak az állam,
hanem a szentszék is így
gondolta. A beadott javaslatok azt tükrözik, hogy lelkipásztori szempontból egy
nagyon érzékeny főpásztorról van szó, aki a kor nagy
szellemi kihívásaira is választ vár a zsinattól. A materializmus minden formájának, az elméleti és a gyakorlati ateizmusnak is az elítélését szorgalmazza.”

Január 21-én, vasárnap
délelőtt koncelebrációs püspöki emlékmisét tartottak
Shvoy Lajos, a megingathatatlan főpásztor halálának 50.
évfordulóján a székesegyházban, melyen Spányi Antal
megyés püspök köszöntötte a
megjelent híveket, valamint
Székesfehérvár alpolgármesterét, a Regnum Marianum
jelen lévő híveit és a Bicskéről érkezett cserkészeket.

A főpásztor rámutatott,
hogy látjuk a szentírási részekből is, hogy azok, akiket
Isten elhívott és meghallották a szavát, felkeltek, imádkoztak és megtették, ami a
feladatuk volt. Isten hozzánk
is minden nap szól, személyesen minket is hív, mindegyikünknek megvan a feladata ott, abban az élethely-
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zetben, azok között a körülmények között, ahol éppen
vagyunk. És mi mindannyiszor döntünk, hogy felelünk-e
tetteinkkel erre a hívásra vagy
sem. Shvoy Lajos meghallotta Isten szavát, egy sorozatosan változó, az egyház és így
személye iránt is ellenséges
környezetben mindvégig Istenre figyelt, és kitartott szolgálatában.
Az adott kor lelki hátterét
Spányi Antal Prohászka Ottokár egyik írásával festette le,
majd ismertette püspökelődje
életútját, mely során egyfajta
időutazáson vettek részt a hívek, akik között az idősebbek
közül sokan a saját életükben
is tapasztalták az elhangzottakat. Végigkísérhettük a Székesfehérvári Egyházmegye
16. püspökének, Shvoy Lajosnak életállomásait.
1879-ben született Budapesten, „láthattuk” őt a szemináriumban Prohászka lelki
vezetése mentén fejlődni,
majd 22 évesen pappá szentelték. A Regnum Marianum
„templomépítő
plébánosa”
lett, és a korában szokatlan
módon, nagymértékben támaszkodott a hívek támogatására. Magyarországon a cserkészet elveinek első bevezetői között találjuk. 1927-ben,
püspökké szentelésétől kezdve a Székesfehérvári Egyházmegyét kormányozta mindvégig politikailag viharos időkben. Nagy hangsúlyt fektetett
a papjaival és kispapjaival való személyes kapcsolatra.
Többször bebörtönözték,
és volt meghurcoltatásban része. Nevéhez fűződnek fontos
események, mint a püspöki
könyvtár, levéltár és múzeum helyzetének rendezése; az

Szent István Városa - 2018. február 11.
1938-as Eucharisztikus Kongresszust megelőző, az Egyesült Államok területén élő
magyar közösségek lelkipásztori meglátogatása, melyet a
Székesfehérvári Egyházmegye dokumentált és elérhetővé tett a nagyközönség számára.
A Mindszenty által meghirdetett Boldogasszony éve
végén rendezett, több tízezer
zarándokot
megmozgató
bodajki búcsú, az ún. Márianap; az első magyarországi
fatimai szobor elhelyezése és
zarándokhely megteremtése
Alsószentivánon. Főpásztorkodása alatt olyan politikai
viharok dúltak, melyek mindegyike igyekezett az Egyházat összetörni; Shvoy püspök
látta az erőszak súlya alatti
összeomlást, hite mégis megmaradt. 1968-ban, 88 éves
korában hunyt el.
Püspöki jelmondata: Fiadat kérd a máriás családért.
Valóban családjának tekintette a rábízottakat, lelkipásztorkodását mindvégig áthatotta
az Istenre hagyatkozás és
imádság, a tettrekészség és a
személyes odafigyelés.
Spányi Antal megyés püspök ennek az átadott lelkületnek a továbbhordozására kérte a híveket és imádkozott Istenhez.
Shvoy Lajos vezetői jelentőségét és személyes kisugárzását tükrözi a pár napja tartott konferencia, mely szintén
sok érdeklődőt vonzott. A
szentmise végén a zsúfolásig
megtelt templomból átvonultak a hívek a Székesegyház
altemplomába és imádkoztak
a megingathatatlan főpásztor
lelki üdvéért.
- Marian Fotó: Somogyi Tamás

Szent Sebestyén napján,
január 20-án, a hagyományoknak megfelelően a pestisjárványtól való megszabadulás
emlékére
püspöki
szentmisével ünnepeltek a
székesfehérvári hívek a Felsővárosi templomban. Az
eseményen részt vettek a város közéleti vezetői és a felsővárosi oktatási és kulturális
intézmények képviselői. A
szentmise elején a felsővárosi
iskolások műsora felelevenítette a város fogadalmának
történetét, Szent Sebestyén
életét.
A diákok megemlékezése
után a plébánia képviselőtestületének
elnöke,
majd
Nyárai-Horváth István plébános köszöntötte a főpásztort
és az ünneplő közösséget. „A
búcsú azt is jelenti, hogy egy
új szemléletet szeretnénk magunkba szívni. A vértanúhalál a mai ember számára értelmetlennek tűnik, de Szent
Sebestyén tanúsága, aki felgyógyult halálos sebeiből, arra figyelmeztet minket, hogy
Isten él és nincs más út, mint
visszatalálni hozzá, útmutatásai alapján élni.”
A
város
papságával
koncelebrált
szentmisében
Spányi Antal megyés püspök
megköszönte a diákok tanúságtételét, akik a felsővárosi
Szent Sebestyén napok programjaként körülölelték az
ősök hitét jelképező Szent
Sebestyén templomot. Megköszönte a zászlókkal érkező
plébániaközösségeknek
is,
hogy jelképes cselekedetükkel megerősítik, folytatni
akarják elődeik útját, amely
eligazítást ad a ma élő embernek is: meg kell maradnunk a
hitben, meg kell őriznünk hagyományainkat, hogy megmaradjunk.

A főpásztor ünnepi beszédében kiemelte, hogy a történelem során, amikor már az emberi erő kevésnek bizonyult,
az Istenbe vetett bizalom segítette át a magyar népet minden
megpróbáltatáson.
Fehérvár
lakosságát is az 1739-ben
Szent Sebestyén tiszteletére
tett örök időkre szóló fogadalom
mentette
meg.
„Aggodalmaskodunk a jövőnk
miatt, mi lesz Európával,
amely a kétezer éves hagyomány ellenére alkotmányából
száműzte a kereszténységet, a
keresztény kultúrát. Látjuk azt
is, ahogy vallások nevében
pusztítanak el országokat, üldöznek és ölnek meg embereket. Nekünk magyaroknak
küldetésünk van a kereszténység védelmére, ahogy azt
Szent Pió atya is megálmodta.
Ezért bíznunk kell abban,
hogy a mi országunkból elindul újra az Istenbe vetett hit,
Szent István népe hoz majd
megmenekülést Európának.”
A megyés püspök végül arra
bíztatott, ne engedjünk a kísértésnek, amely azt súgja, nincs
értelme tenni már, úgysem tudunk változtatni helyzetünkön.
„Istennél van megbocsátás,
van bűnbocsánat. Szentjeink
példája nyomán maradjunk
hűségesek őseinkhez, hogy Isten irgalma felemeljen bennünket, új életet adjon szeretetével, megtartson minket az Ő
dicsőségére.”
Spányi Antal püspök a
szentmise végén megáldotta a
jelenlevőket, imádkozott a városért, a templomban elhelyezett Szent Sebestyén ereklye
előtt. Majd a búcsúünnep
programjai a Felsővárosi Közösségi Házban folytatódtak.
Berta Kata
Fotó: Simon Erika
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Szeretett szolgálati helyén, a székesfehérvári székesegyházban
emlékeztek
meg paptársai, egykori hívei,
és munkatársai a közelmúltban elhunyt Dr. Szilárdfy
Zoltán művészettörténészről,
áldozópapról január 17-én. A
Székesfehérvári Egyházmegye kegyelettel és tisztelettel
tekint vissza lelkipásztorára, a
nagy tudású tanárra, aki szakértelmével szerzett felülmúlhatatlan érdemeket a keresztény kultusztörténet és ikonográfia tudományában. „A
szépség rajongója volt. Sajátos szemmel nézte a világban
őrzött alkotásokban, töredékekben, akár torzókban is a
szépet, és bennük minden
szépnek a forrásában, magában Istenben gyönyörködött.”
– mondta el Spányi Antal megyés püspök a gyászmisében.
Szilárdfy Zoltán atya életpályájáról elmélkedve Spányi
Antal püspök kiemelte: Családjában megélt, és édesanyjához fűződő szeretetkapcsolata meghatározta 81. évéig
tartó életét. Sajátos módon
járta be lelkipásztori útját,
építette szolgálatával Isten
egyházát. Szentelő püspökével, Shvoy Lajos püspökkel

bensőséges kapcsolatot ápolt.
Főpásztora az egyházmegyei
múzeum vezetésében szánt
komoly szerepet neki, amelyet
nem sikerült véghezvinni.
„Zoltán atya így is sokat tett a
múzeumért, gondja volt mindazon dolgok begyűjtésére és
szakszerű megőrzésére, amelyek az egyház számára értéket jelentettek.” – emelte ki a
püspök.
Tudományos munkásságát
méltatva a főpásztor elmondta: Zoltán atya az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1981
-ben kitüntetéses oklevéllel
művészettörténész diplomát
szerezett. Az egyetemi doktorátus fokozatát summa cum

A 2020-as Eucharisztikus
Kongresszusra
készülve
együtt imádkoztak főpásztorukkal a fehérvári hívek a
hagyományos elsőcsütörtöki
imaalkalmon, ezúttal a székesegyházban február 1-jén.
Ezen az estén Spányi Antal
püspök az evangéliumhoz
kapcsolódva arról beszélt,
ahogy Jézus meghívta és
elküldte az apostolokat, hogy
hirdessék Isten országának
örömhírét, ugyanúgy nekünk
is ezt kell tennünk, az Ő követőinek. Küldetésünk a tanúságtevés.
Dózsa István plébános
köszöntötte a főpásztort és az
egybegyűlteket, és a szent
időről beszélt, amelyet a
közös szentmisében, szentségimádásban megélhetünk.
Beszédében a megyés
püspök az evangélium tanításán keresztül bemutatta, Jézussal elkezdődött az Isten
országának megvalósulása a
földön. Ennek az örömhírnek

hirdetését és továbbadását az
apostolokra bízta, mindenekelőtt élőszóban, minden földi
javak használatát mellőzve.
„Csodálkozva nézzük az apostolokat, akik azonnal engedelmeskednek Jézus kérésének és gondolkodás nélkül
otthagynak mindent, elindulnak a világba egy bottal a kezükben. Dönteni tudtak, mert
életük hátterében ott volt a hit:
eljön Messiás, és Isten uralkodik majd az Ő országában.
Készségük
mindenképpen
figyelemreméltó számunkra,
mert Jézus minket is követésére hív, Jézus meghívása nekünk szól. Az apostolok rábízták magukat Krisztusra és
elindultak, hogy hirdessék a jó
hírt. Mi sem mondhatjuk tehát, hogy nem vagyunk rá
felkészülve, nem tudjuk vállalni a tanúságot, hanem indulnunk kell. Fel kell ismernünk, hogy a tanítványok sem
a saját erejükre támaszkodva,
hanem Isten kegyelme által,

laude minősítéssel 1985-ben
nyerte el „A barokk szentképek Magyarországon” című
könyvével. 1984-ben keresztény ikonográfiai témájú
egyetemi szakdolgozatok elismerésére jutalomdíjat alapított. 1990-ben az Eötvös
Loránd Tudományegyetem,
majd több féléven át a Pázmány Péter Katolikus Egyetem meghívott előadója. A
Magyar Képzőművészeti Főiskolán, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 1989
és 2012 között a keresztény
ikonográfia óraadó tanára. A
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1994ben Henszlmann Imre-díjjal,
2006-ban az Oktatási és Kulturális Minisztérium Fraknói
Vilmos-díjjal ismerte el munkásságát. 2003-ban, családjának tartózkodási helye,
Pomáz város díszpolgára lett.
Végakaratának megfelelően
a pomázi „új” temetőben lévő
családi sír lett végső nyughelye.
Spányi Antal püspök nemcsak a szépség rajongójának,
hanem a Lélek pásztorának is
nevezte Szilárdfy Zoltánt, aki
sajátos szemmel nézte a világot, a szépen keresztül szem-

Jézus nevében tudtak cselekedni. Küldetésünk, feladatunk, és felelőségünk, hogy
tanúságot tegyünk mi is Isten
szeretetéről. Amit ránk bíztak,
azt hirdetni kell, keresztényi
mivoltunkat meg kell mutatnunk, és föl kell ragyogtatnunk a világban. … A Szentlélek mindent megad nekünk,
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lélve Istent. „Jézus papja volt.
Tanúságot tett róla betegségében is, magányosan, otthonában egyesülve az egész egyházzal, Krisztus megváltó
áldozatával. Kereste az igazságot, a szépet, a jót és mindennek a forrását Istent szolgálta. Írásba foglalva gondolatait erről, tanulmányt írt
Krisztus szenvedéséről haláláról és megváltó áldozatáról.”
A megyés püspök személyes, baráti kapcsolatáról is
beszélt Szilárdfy Zoltán atyával, aki mint elmondta, bőséges szellemi kincseit szívesen
osztotta meg az arra érzékeny
és nyitott hallgatósággal.
A szentmise végén Spányi
Antal megyés püspök vezetésével Dr. Szilárdfy Zoltán
művészettörténész, pap lelki
üdvéért közösen imádkoztak a
hívek, emlékét őrző tisztelői.
„Legyen része abban a boldogságban, amiben hitt. Az
Atyai Ház örömében dicsérhesse az örök és végtelen
Istent.” - fejezte be imáját a
főpásztor.
Berta Kata
Kép:
Bihari Puhl Levente
festménye

hogy tanúságunk által erősödjön a kereszténység, és a
világban az Úr Jézus Krisztus
megdicsőüljön.”
A szentmise után a főpásztor az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztushoz fohászkodott, hogy készségesek legyünk mi is az apostolokhoz
hasonlóan követni Jézust, és
hirdetni az evangéliumot ott,
ahol élünk.
A szentóra végén az egybegyűltek a főpásztor vezetésével elimádkozták az Eucharisztikus Kongresszus imáját,
majd a megyés püspök felolvasta Szent II. János Pál az
elesettekért, és a VI. Pál pápának a Szűz Anyához írt imáját. A közös imádság litániával és szentségi áldással zárult.
Berta Kata
Kép: Somogyi Tamás
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Február 11. (vasárnap) 19 óra

Február 15. (csütörtök) 17.30 óra

Vox Mirabilis Kamarakórus hangversenybérlet 2017-18

„Keresztények a mai Szentföldön”

Farsangi operaparádé

Jungbert Béla PhD

„Szállj dallam, szállj!”
Vendég:

Miklósa Erika

Kossuth-díjas operaénekes

Zemlényi Eszter
énekművész

Kéry Tamás
zongoraművész

Vox Mirabilis Kamarakórus
Vezényel:

Zemlényi Katica
Műsorvezető:

Nagy Judit
Legyen a vendégünk egy pohár pezsgőre!
Jegyek elővételben megrendelhetők a
voxmirabilis@gmail.com email-címen.
Elérhetőségek: www.voxmirabilis.5mp.eu
Információ: 22 326 297 ill. +36 20 9 527 521
Jegyek a helyszínen kaphatók!
A jegy (2500 Ft) megvásárlásával
a Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesületet támogatja!

Február 12. (hétfő) 19 óra

…VAN A TALÁLKOZÁS
Beszélgetés, irodalom, zene
Csitáry –Hock Tamás
Fülöp Zsolt
Hungarikum Együttes
Belépő: 2000 Forint
Február 13. (kedd) 17.30 óra
Házasság Hete - Éltető sodrásban

Kapcsolatunk házastársunkkal
– a tartós házasság alappillérei

Előadó:

nyug. nagykövet, a Corvinus Egyetem címzetes docense
a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend magyarországi helytartója

Február 20. (kedd) 17.30 óra

A kereszténység családja

A GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZ SAJÁTOSSÁGAI
ÉS HELYE A KATOLIKUS EGYHÁZ
VÉRKERINGÉSÉBEN
Előadó:

Dr. Makláry Ákos

a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke,
Budapest-Buda görögkatolikus parochus
A belépés díjtalan!

Február 21. (szerda) 17.30 óra

Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából

Press Kit

JANUS

című tévéfilm vetítése, 75 perc (2015)
Rendező:

Gyöngyössy Bence
Producer:

Kabay Barna
Forgatókönyv: Fonyódi Tibor, Gyöngyössy Bence
Operatőr: Márton Balázs HSC
Vágó: Szalai Károly HSE
Zene: Edőcs Tamás
Sound Design: Klaus Wendt
Látványtervező: Pallós Kornélia
Jelmez: Klimó Péter
Gyártásvezető: Jordán Péter, Markó Judit
Főbb szereplők:

Marozsán Erika, Seress Zoltán, Jordán Tamás,
Hatházi András, Lábodi Ádám, Blaskó Péter,
Gyöngyössy Katalin, Adorjáni Bálint, Dunai Tamás

Előadó:

A film a CinemaStar Kft gyártásában,
a Magyar Média Mecenatúra támogatásával készült

pszichiáter, egyetemi tanár (SOTE)
A belépés díjtalan!

Február 22. (csütörtök) 10-12 óráig

Dr. Túry Ferenc

Február 15. (csütörtök) 10-12 óráig

Csak játékosan!
– Csak nagyszülőknek!

Bevezetés a társasjátékok rejtelmeibe
Játékmester segítségével ismerkedhetnek meg
az unokáik által kedvelt újfajta társasjátékok szabályaival
Várunk minden érdeklődő nagyszülőt!
A rendezvény látogatása díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Telefon: 06 22 502 888, 06 30 463 3484, 06 30 471 6069

Csak játékosan!

– Csak nagyszülőknek!

Bevezetés a társasjátékok rejtelmeibe

Várunk minden érdeklődő nagyszülőt!
A rendezvény látogatása díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Telefon: 06 22 502 888, 06 30 463 3484, 06 30 471 6069

Február 22. (csütörtök) 17 óra

FÉLELEM NÉLKÜL
II. JÁNOS PÁL

litván-amerikai film (2005, 90 perc)
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Főszerepben:

Thomas Kretschmann
Rendező:

Jeff Bleckner
A filmben Thomas Kretschmann (A zongorista, Valkűr) ölti magára II. János Pál pápa szerepét. Az alkotás a népszerű lengyel
pápáról szól, aki a konvenciókból kitörve segített abban, hogy a
katolicizmus jelentősége az új évezredben is növekedjen. II. János Pált pápaként világszerte milliók zárták szívükbe, mivel fáradhatatlanul hirdette a nemzetek közötti béke, megbocsájtás és
együttérzés fontosságát. Azt tartotta legfontosabb feladatának,
hogy hidat emeljen a különböző hitek és hitvallások közé. Világformáló tevékenységét egészen a 2005-ben bekövetkezett haláláig folytatta.

Belépő: 400 Forint

Nyúlvarrás

Szeretettel várunk minden varrni tudó érdeklődőt,
a február 24-én 9-15 óráig tartó
közös munkára
Jelentkezni a
forraynezsuzsa@gmail.com email címen lehet

Március 1. (csütörtök) 10-12 óráig

Csak játékosan!
– Csak nagyszülőknek!

Bevezetés a társasjátékok rejtelmeibe
Várunk minden érdeklődő nagyszülőt!
A rendezvény látogatása díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Telefon: 06 22 502 888, 06 30 463 3484, 06 30 471 6069

Március 3. ( szombat ) 9 – 15 óra között

KOSÁRFONÁS - HÚSVÉTI KOSÁR
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
A nap folyamán

Kucsera Lászlóné – Magdi – vezetésével
a résztvevők húsvéti kosarat készíthetnek rattanból
Részvételi díj: 2000 Ft. / fő,
mely díj 1 kosár elkészítését tartalmazza.
Minden további kosár + 1000 Ft.
Érdeklődni lehet:
Tel: 06 20 – 519 7354
kucseralaszlone@gmail.com

Március 3. (szombat) 15-18óráig

Csak játékosan!

Vidám családi játékdélután
Társas – és logikai játékok, játék cserebere,
babasarok tipegőknek, interaktív foglalkozások
Társas és logikai játékok 2-99 éves korig
Több száz különféle társasjátékkal várnak játékmestereink!
Ismerd meg a régi kedvencek mellett
az újdonságokat is!
A rendezvényen való részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött!
Telefon: 06 70 677 5722

Március 8. (csütörtök) 10-12 óráig

Csak játékosan!
– Csak nagyszülőknek!

Bevezetés a társasjátékok rejtelmeibe
Várunk minden érdeklődő nagyszülőt!
A rendezvény látogatása díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Telefon: 06 22 502 888, 06 30 463 3484, 06 30 471 6069

Március 12. (hétfő) 16.30 óra
Útkereső Filmklub

VIHAROS IDŐK PÁPÁJA
VI. PÁL
olasz életrajzi dráma (2008)
Főszerepben:

Fabrizio Gifuni
Rendező:

Fabrizio Costa
A katolikus egyház első modernkori képviselője, aki képes volt
repülőre szállva eljutni a kontinensek között bárhová, elsőként
visszatérve Jézus földjére is. Az első olyan pápa, aki az ENSZ
képviselőivel kezdett tárgyalásokba a hit, az emberi szabadság
a barátság és az igazságosság nevében.1978-ban röviddel
húsvét előtt VI. Pál pápa (Fabrizio Gifuni), szörnyű hírt kap,
hogy a Vörös Brigádok terrorszervezet elrabolta Aldo Moro
(Gaetano Aronica) miniszterelnököt. Miközben a pápa személyesen akarja menteni az államférfi életét, felidézi élete emlékeit, egészen 1924-ig visszanyúlva, következetes ellenállását a
fasizmus képviselői és szelleme ellen és kora minden igazságtalan helyzetével szemben.

Belépő: 400 Forint
Március 22. (csütörtök) 10-12 óráig

Csak játékosan!
– Csak nagyszülőknek!

Bevezetés a társasjátékok rejtelmeibe
Várunk minden érdeklődő nagyszülőt!
A rendezvény látogatása díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Telefon: 06 22 502 888, 06 30 463 3484, 06 30 471 6069

Március 28. szerda 18 óra

„A Lélek hangjai”

gondolatok szóban és zenében
Nagy Ivett
(hegedű)

Mikola Éva
(zongora)

Műsor:
Bach: A-dúr Szonáta - BWV 1015
Vitali: Chaconne
Saint-Saёns: Havanaise
Elgar: Salut d’Amour
Rimszkij - Korszakov / Kreisler : Fantázia
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PÜSPÖKI SZENTMISE
A BETEGEK
VILÁGNAPJÁN
Február 11-én, vasárnap
10.30 órakor Spányi Antal
megyés püspök koncelebrált
szentmisét mutat be a város
papságával, a Székesegyházban, amelynek keretében kiszolgáltatja a betegek kenetének szentségét. A betegek
mellett megemlékeznek mindazokról az orvosokról, nővérekről, betegápolókról, akik
önzetlen szolgálatukkal enyhítik a szenvedők fájdalmait.
1993-tól II. János Pál kezdeményezésére február 11-e a
Betegek Világnapja annak
emlékére, hogy Lourdes-ban
1858. február 11-én jelent
meg a Szűzanya Soubirous
Bernadett 14 éves francia
lánynak, majd február 15-én
a sziklabarlangban csodatevő
forrás fakadt.
Lourdes-ban a zarándokok
száma évente több mint félmillió és a jelenéstől eltelt
időszakban történt, természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások száma is
több ezerre tehető.
A Betegek világnapjának célja, hogy "Isten egész népe
kellő figyelmet szenteljen a
betegeknek, segítse elő a
szenvedés megértését. "Ezen
a napon kérjük a "Betegek
gyógyítóját", hogy testi és lelki bajainkból a kegyelem kiemeljen és segítsen.
HAMVAZÓSZERDA NAGYBÖJT KEZDETE
Február 14-én, Hamvazószerdán kezdődik a Húsvétot
megelőző negyven napos böjti
időszak.
A nagyböjt a keresztények
számára bűnbánati időszak,
amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre,
hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a
megünneplésére. Szigorú böjtöt Hamvazószerdán és Nagypénteken tartanak. E napokon
csak háromszor esznek és
egyszer laknak jól. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 éves vagy annál idősebb tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem ré-
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szeként ne fogyasszanak húst.
A böjt - mely háromszori étkezést, ebből egyszeri jóllakást és a hústól való tartózkodást foglalja magában - 18
éves kortól a megkezdett 60.
életévig kötelező.
Hústilalom alól felmentést
kaphatnak a betegek és azok,
akik nem saját asztaluknál
étkeznek, de ilyen esetben más
bűnbánati cselekményt kell
végezniük.
A húsvéti szentgyónás és
szentáldozás ideje hamvazószerdától Szentháromság vasárnapig (Pünkösd utáni első
vasárnapig) tart.
A vasárnapokat nem számítják
böjti napnak, ezért VII. század
óta a Nagyböjt szerdai nappal
kezdődik.
Hamvazószerdán a pap hamuval jelöli meg a hívek homlokát bűnbánatuk jeleként. Ezt a
szokást az őskeresztény hagyományból merítik, amelyben
a hívők a vezeklés részeként
hamut szórtak a fejükre.
Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt
negyven napot töltött a pusztában, amelynek mintájára az
Egyház a II. századtól kezdődően alakította ki ezt a húsvéti
előkészületi időt.
KERESZTÉNYEK
A MAI SZENTFÖLDÖN JUNGBERT BÉLA PHD
NYUG. NAGYKÖVET
ELŐADÁSA
Február
15-én,
csütörtökön 17.30-kor Jungbert Béla
PhD nyug. nagykövet, a
Corvinus Egyetem címzetes
docense a Jeruzsálemi Szent
Sír Lovagrend magyarországi
helytartója, tart előadást a
szentföldi keresztények helyzetéről a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.
PEDAGÓGUSOK
NAGYBÖJTI
LELKIGYAKORLATA
A SZÉKESFEHÉRVÁRI
EGYHÁZMEGYÉBEN
Február 15. és 17-e között
tartják a Székesfehérvári Egyházmegye oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok
nagyböjti
lelkigyakorlatát
Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki irodaigazgató
vezetésével.

A SZÉKESFEHÉRVÁRI
EGYHÁZMEGYE
HÁZAS-ZARÁNDOKLATA
Február 17-én, szombaton lesz
a Székesfehérvári Egyházmegye házas-zarándoklata.
Spányi Antal megyés püspök
az Ercsi Nagyboldogasszony
kegytemplomban tart szentmisét, és megáldja a jelenlevő
házasokat. A résztvevők a zarándoklat befejezéseként megújítják házastársi fogadalmukat. A Pasztorációs Iroda szervezésében, a Házasság Hetéhez kapcsolódóan 47 házaspár
látogatja meg a budapesti
Szent István Bazilikát a délelőtt folyamán. Idén az iroda
munkatársai „Szeretet-kaland”
programjában 90 házaspár vett
részt.

FOLYTATÓDIK
A VILÁGI
LELKIPÁSZTORI
MUNKATÁRSAK
KÉPZÉSE
Február 23-24-én Iszkaszentgyörgyön Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki irodaigazgató vezetésével folytatódik a világi lelkipásztori
munkatársak képzése a Székesfehérvári Egyházmegyében.

A HIT PAJZSA
DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG
Február 24-én, szombaton, 11
órakor a Pesti Megyeháza
Dísztermében a Városház u. 7
sz. alatt. „A kommunizmus
áldozatainak
emléknapja”
alkalmából idén 17. alkalommal kerül sor a „Parma fidei –
PAPI TALÁLKOZÓ
Hit pajzsa” díjkiosztó ünnepA PÜSPÖKSÉGEN
ségre. A díjat Mádl Dalma
Február 22-én, csütörtökön 19 asszony adja át, Hargitai
órakor papi találkozót tartanak Anna Magda SDR nővérnek.
a Püspökségen.
Az eseményen részt vesz
Spányi Antal püspök.
MÉZÁLDÁS
A SZÉKESEGYHÁZBAN
ORSZÁGOS TEMPLOMI
Február 23-án, pénteken este GYŰJTÉS AZ EGYHÁZI
18 órakor a Székesegyházban ISKOLÁK JAVÁRA
Dózsa István, püspöki va- Február 25-én, vasárnap a
gyonkezelő, plébános szentmi- katolikus iskolák javára gyűjse keretében megáldja a méz- tenek Magyarország összes
termelők mézét.
katolikus templomában.
A méz hagyományosan Jézus- Az adakozás évről évre bizoszimbólum. A méz megáldása nyítja, hogy milyen sokan
(tejjel és vízzel együtt) ősi szívükön viselik egyházunk
szertartás volt, az első keresz- oktatási-nevelési szolgálatátények a kereszteléskor mézzel nak támogatását. A 278 katokínálták az újonnan megke- likus oktatási intézmény 598
resztelteket. A tej és a méz tagintézményével van jelen a
megáldása (lat.
benedictio magyar közoktatásban.
lactis et mellis) még a 12. szá- A 2017/2018-as tanévben 135
zadban is szokásban volt, szö- óvodát, 220 általános iskolát,
vege a 14. századi szepességi 85 gimnáziumot, 25 szakiskomisszáléban megtalálható.
lát, 51 szakközépiskolát, 53
Régi magyarázat szerint a tej kollégiumot és 29 alapfokú
az emberi, a méz az isteni ter- művészetoktatási iskolát tart
mészet, a kettő együtt a Jézus- fönn 15 egyházmegye, 28
ban való egység szimbóluma. szerzetesrend és négy egyéb
A méz ezért sok helyen a hús- egyházi szervezet.
véti szentelt ételek egyike. Kul- A Magyar Katolikus Egyház a
tikus jellegét a karácsonyi asz- 2015/2016-os tanévben összetal hagyományai között is sen 116 650 fiatal oktatásáról
megőrizte.
gondoskodott 11 148 pedagó(Magyar Katolikus Lexikon) gus közreműködésével.

Olvassa híreinket az interneten is!
www.szfvar.katolikus.hu
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Iskolánk a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében január 24-én „Minden
forrásom belőled fakad” címmel hittanversenyt rendezett
három kategóriában, amelyre
Egyházmegyénk valamennyi
iskolája elfogadta a meghívást. Ezen a versenyen az
Eucharisztia szentírási előképeire irányult a figyelmünk.
A 3-4. osztályosok rajz
kategóriában indulhattak, tőlük tetszőleges technikával
elkészített alkotásokat kértünk. Két szentírási részlet
közül választhattak, „A csodálatos
kenyérszaporítás”,
vagy „A kánai menyegző”
egy-egy jelenetét ábrázolhatták. Igen nehéz dolga volt a
zsűrinek, a 198 pályamű között nagyon színvonalas munkák közül kellett kiválasztaniuk a legszebbeket.
Az 5-6. osztályosok elbeszélés írásában fejthették ki,
hogy milyen lehetett Jézus
csodáinak részese lenni.
A csapatversenyre iskolánkban került sor. A 7-8.
osztályosok egy izgalmas, játékos, vidám hangulatú vetélkedőben mérkőzhettek meg
egymással, amelyben bemutathatták a Szentírás szövegeiben való jártasságukat, kreativitásukat és logikus gondolkodásukat.
A versenyen a következő
eredmények születtek.
RAJZ:
I. helyezés: Móré Melinda
Dóra – Székesfehérvár, Szent
Imre Általános Iskola és Óvoda
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II. helyezés: Winter Zóra –
Budaörs, Mindszenty József
Óvoda és Nyelvoktató Német
Nemzetiségi Általános Iskola
III. helyezés: Sárközi Zsófia –
Mór, Szent Erzsébet Római
Katolikus Általános Iskola
ELBESZÉLÉS:
I. helyezés: Staudt Anna –
Mór, Szent Erzsébet Római
Katolikus Általános Iskola
II. helyezés: Krasznai Kinga –
Ráckeve, Szent Imre Katolikus Általános Iskola
III. helyezés: Farkas Réka Rebeka – Székesfehérvár, Szent
Imre Általános Iskola és Óvoda
HITTAN
CSAPATVERSENY:
I. helyezés: Beck Sára, Fürész
Boglárka, Neubauer Gergő –
Mór, Szent Erzsébet Római
Katolikus Általános Iskola
II. helyezés: Jankovics Zoé
Réka, Lőrincz Luca, Németh
Eszter Rozália – Székesfehérvár, Szent Imre Általános Iskola és Óvoda
III. helyezés: György Réka,
Hidas Blanka, Szekernyés István – Tatabánya, Szent Margit Általános Iskola
Hajdu Ferenc atya zárszavában kihangsúlyozta, hogy
ez a vetélkedő is hozzájárult
ahhoz, hogy lélekben jól fel
tudjunk készülni a 2020-as
Eucharisztikus Kongresszus
méltó megünneplésére.
Dornbach Katalin
hitoktató
Marianum Általános Iskola,
Érd

Az urivi áttörés 75. évfordulóján - január 12-én - emléktüzet gyújtottak a 25 esztendeje felépült Don-kanyar
Emlékkápolnánál a pákozdi
Mészeg-hegyen. Az ökumenikus megemlékezésen tisztelegtek a mintegy 120 ezer elesett, eltűnt, fogságba esett
vagy megsebesült magyar katona emléke előtt.
A zenei szolgálatot Cserta
Gábor zenész végezte, verset
mondott P. Maklári Éva. A
rendezvényt a Pákozdi Katonai Emlékpark vezetősége
biztosította, Görög István, a
KEMPP ügyvezetője irányításával. A megemlékezést a
457. számú Prohászka Ottokár Cserkészcsapat és a Doni
Bajtársi és Kegyeleti Szövetség szervezte Berdó Gábor
Károly elnök vezetésével.
„A Don-kanyar hőseire,
az alkotó férfikorban háborúba vezényelt katonákra emlékezünk. Hazánkat a trianoni
ítélet és geopolitikai helyzete
sodorta az újabb háborúba,
amelyben az idén 170 éves
Magyar Honvédség történetének legsúlyosabb veszteségét
szenvedte el a 2. Magyar
Hadsereg - fogalmazott ünnepi beszédében Vargha Tamás
honvédelmi miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője.
Bobory Zoltán, a Doni
Bajtársi és Kegyeleti Szövetség tiszteletbeli és ügyvezető
elnöke felidézte a három évtizeddel ezelőtti zarándokutat a
katonák nyomában. Sok ellenállás és érthetetlen megaláztatások után indulhatott el
egy 40 fős magyar zarándokcsoport az egykori Szovjetunióba, a Don-kanyarba, végigjárva az egykor átszakított
mintegy 200 kilométeres
frontvonalat.
Bobory Zoltán beszédét
követően a történelmi egyhá-

zak helyi képviselőinek imádságos gondolatai következtek.
A Magyar Katolikus Egyház
nevében Spányi Antal székesfehérvári püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház
képviseletében Bencze András püspök-helyettes, lelkész,
a Magyarországi Református
Egyház képviseletében Kardos Péter lelkész imádkozott.
„Azt tesszük, ami kötelességünk. Emlékezünk és fejet
hajtunk. Nemcsak a szenvedésre, nemcsak a borzalmakra
emlékezünk, hanem mindezek
mögött látjuk azt, amiből e
szenvedéshez erőt merítettek,
a haza szeretetét, a magyarság
megtartó tudatát, a családok,
az otthon maradtak szeretetét,
az áldozatvállalás készségét. mondta emlékező, imádságos
gondolataiban Spányi Antal
megyés püspök.
Az eseményen részt vett a
95 esztendős Vitéz Smohay
Ferenc, doni veterán, a Székesfehérvári Magyar Királyi
„Szent István” 3. Honvéd
Gyalogezred katonája.
Sokan érkeztek Érsekújvárról, hogy tiszteletüket tegyék a hősök előtt. A nagyszámú emlékezők között számos civil szervezet is képviseltette magát.
A megemlékezés végén
közéleti vezetők és a történelmi egyházak képviselői mellett koszorút helyezett el
Szabó István vezérőrnagy, a
Honvéd Vezérkari Főnök
koordinációs helyettese, Sándor Zsolt dandártábornok,
a Magyar Honvédség Összhaderőnemi
Parancsnokság
megbízott Szárazföldi Haderőnem-főnöke, Székesfehérvár Önkormányzatának nevében Róth Péter alpolgármester.
Szöveg forrása:
szekesfehervar.hu
Fotó: dr. Berta Gábor
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A Barátok Boltja ajánlatából:
Y Biblia - Ifjúsági Biblia
Youcat bérmakönyv
A Loudes-i jelenések
Dr Koch Béla: Hit és betegség
Emmerick Anna Katalin: Jézus tanító évei 1.2.3.
És lámpást adott kezembe az Úr
Mindentudó illemtudó - zenés mese CD-vel
Színpompás személyiség - okoskifestő illemről,
barátságról
Lourdes-i imafüzet, Betegek imafüzete
Valamint képeslapok, feszületek,
keresztelői ajándékok,
jegyzetfüzetek, kulcstartók
Szeretettel várunk minden Kedves Vásárlót!

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

