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

Az Eucharisztikus Kongreszszusra készülve az egykori szemináriumi templomban tartották
meg május 3-án az elsőcsütörtöki közös szentmisét és imádságot Székesfehérváron. A város
papságával tartott alkalmon
Spányi Antal megyés püspök a
Szentlélek vezetésére hagyatkozó életútról beszélt. Hangsúlyozta, hogy csak az elmélyült és
összefogott imádság mentheti
meg a világot.
„Alapvető vágyunk, hogy találkozzunk az Istennel, aki minden pillanatban átölel és összeköt bennünket szeretetével” hangzott el Dózsa István plébános köszöntőjében. „Mutasd
meg nekünk Atyát - kérték az
apostolok Jézustól. Nincs jobb
alkalom és lehetőség, mint a
szentmise, a Szentírás üzenetének hallgatása és a szentségimádás, hogy meglássuk mi is
Atyát, az élő Istent, akivel találkozunk, akiben hiszünk.
A megyés főpásztor arról beszélt, az apostolok nyomán nekünk is rá kell döbbennünk, csak
a Szentlélek vezetésével találjuk
meg életünk útját, és tudunk harcolni korunk istentagadó életmódja ellen. „Megdöbbenve tapasztalja a keresztény világ,
hogy Európa egy részén a kórházi ápolók nem hordhatnak keresztet, le kell venni a hivatalok
falairól is, sőt még II. János Pál
pápa szobrát is el kell távolítani

egy köztérről, mert kereszt van
mögötte. Mit tehetünk? Az apostolok is egyszerű, gyenge emberek voltak, nem tudtak vitatkozni
a főpapokkal, vagy akár Saullal.
Azonban ahogy megkapták Isten
Szentlelkét, nem a maguk erejével, hanem a Szentlélek erejével tudtak tanúságot tenni arról,
amit Krisztustól kaptak, amit
Benne láttak, amit Ő hagyott rájuk. Nem emberi bölcsességgel
és tudással szerezték meg maguknak a bátorságot és erőt az
igehirdetéshez, hanem a Szentlélek által, úgy, ahogy Ő juttatta
eszükbe.”
A szentmisét követően az
Oltáriszentség előtt a megyés
püspök vezetésével imádkoztak
a város plébániáiról és a különböző településekről érkező hívek
nemzetünkért, az egész világért,
amely súlyos bajban van. Imádkoztak a Szentlélek jelenlétéért,
amely által felismerjük az élő Jézust az Eucharisztiában, majd elmondták a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus imáját. Együtt
fohászkodtak az üldözött keresztényekért, az egyházmegye közös imájával, a XXI. század vértanúiért. Új papi és szerzetesi hivatásokért könyörögtek az Úrhoz a Prohászka Imaszövetség
imájával. A szentóra az engesztelő litániával zárult.
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás
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Spányi Antal székesfehérvári püspököt húsz évvel ezelőtt szentelték püspökké, és
15 éve, április 4-én kapta kinevezését a Székesfehérvári
Egyházmegye
főpásztori
szolgálatára. Püspöki jubileumát a székesfehérvári Szent
István király székesegyházban ünnepelték. A megyés
püspököt Ugrits Tamás pasztorális helynök köszöntötte.
A szentmise elején Spányi
Antal püspök köszöntötte a
megjelenteket, megköszönte
az ünnepi gondolatokat, és
hálát adott Istennek, hogy
minden segítséget megkapott
főpásztori szolgálatához.
Hajdu Ferenc általános
helynök, h. esperes, püspöki
biztos ünnepi beszédében az
egyház húsvéti liturgiájának
szövege és tanítása tükrében
mutatta be Spányi Antal me-

gyés püspök életútját. A helynök arról is beszélt, a püspök
főpásztori szolgálatának középpontjában a feltámadásról
tett tanúságtétel áll. Az
emmauszi
tanítványokról
szóló evangéliumi példázat
szerint, társul szegődni a reményvesztett,
elhagyatott,
csalódott, kilátástalan élethelyzetben lévők mellé. Meghallgatni és beszélgetni, de
legfőképpen a szentség erejével megnyitni az emberek
szívét.
A szentmise végén a főpásztor megköszönte az ünneplést, a közéleti vezetők, az
egyházmegye és a székváros
társadalmi, kulturális, tudományos és politikai életének
kiemelkedő
képviselőinek,
intézményvezetőinek jelenlétét, majd felcsendült a Te
Deum hangja.

Az ünnepi liturgia a himnuszokkal zárult.
A jubileumi ünnepség a
rokonság és tisztelők körében
a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban folytatódott, ahol a fehérvári Szent
Imre iskolások adtak műsort a
főpásztornak. Köszöntőt mondott Dr. Molnár Krisztián a
Megyei Közgyűlés elnöke,
valamint dr. Cser-Palkovics
András, Székesfehérvár polgármestere.
A köszöntések sorát Varga
László hitoktatási referens
folytatta. Barátai nevében
Hirtling István nyújtott át egy
személyes ajándékot a püspöknek, Babits Mihály „Az
elbocsátott vad” című versét
mondta el. Spányi Antal püspök az ünnepséget záró gondolataiban kiemelte: Székesfehérvár különleges hely a
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magyar történelemben, az ország életében. Akik itt élhetnek, a szentek nyomában járnak. Székesfehérvárinak lenni
feladat, küldetés és felelősség,
amelyet napról napra meg kell
élni. Kereszténységünkhöz ragaszkodva, hitünket őrizve és
keresztény kultúránkat védve,
kiállva nemzetünkért, kiállva
úgy jelenünkért, hogy abból
élet és jövő fakadjon.
Az ünnepség végén hosszú
sorokban vonultak a megyés
püspök tisztelői, hogy megköszönjék székesfehérvári egyházmegyés főpásztori szolgálatát, és bőséges kegyelmet,
áldásokban gazdag folytatást
kívánjanak a következő évekre is.
Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor
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Hajdu Ferenc püspöki helynök homíliája Spányi Antal megyés püspök jubileumi szentmiséjén
Főtisztelendő és Exellenciás Megyés püspök úr, Főtisztelendő atyák, országunk,
egyházmegyénk és a székváros társadalmi, kulturális,
tudományos
és
politikai
életének kiemelkedő képviselői, intézményeinek vezetői, Antal püspök atya rokonsága, és tisztelői, Krisztusban
kedves testvérek!
Húsvét hetének negyedik
napján az egyház liturgiája,
ahogy az imént hallhattuk,
a 104. zsoltárt idézi: Örvendezzenek mindazok, akik az
Urat szívből keresik.
A zsoltáros megfogalmazása szerint az örvendezés
felhívása azokra vonatkozik
igazán, akik az Urat szívből
keresik. De mikor is szoktunk keresni valamit vagy
valakit?
Akkor,
amikor
megéljük a hiányát. Van már
valamiféle ismeretünk róla,
de még nem birtokoljuk, nem
vagyunk vele együtt. Ez a
vágy nem lehet csupán felszínes sóhajtozás. Ennek a
keresésnek az emberi szívből kell fakadnia, hiszen az
Isten itt kelti fel bennünk a
vágyat a Vele való találkozásra, együttlétre. A bűn akadályozza meg ezt, és ezért
valóban aktuális az örömre
való felhívás, most húsvét
nyolcadában, amikor Urunk
feltámadása elhozta a bűnbocsánatot, a Vele való közösség lehetőségét. A nagyszombati
Húsvéti vigília
szertartásában néhány napja
ezt énekeltük: „Az égben
immár ujjongva zengjen az
angyalok kórusa, és ujjongjanak Isten csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja! A
föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája,
és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta; érezze
meg az egész nagyvilág:
már tovatűnt a bűnnek árnya! És vígság töltse el szent
anyánkat, az Egyházat, hogy
ilyen fényesség ragyog benne,
visszhangozzék a nép szent
éneke, bátran töltse be az
Isten házát!” Megváltottságunknak örömét élhetjük te-

hát most át, a húsvéti időben, ötven napon át, és különösen annak is ebben az első
hetében, húsvét nyolcadában.
A gondviselő Isten a
húsvéti öröm egészen sajátos vonatkozásával is megajándékozott bennünket, hiszen két évtizede Szent II. János Pál Tharros c. püspökké
és esztergomi segédpüspökké
nevezte ki Spányi Antalt. A
püspökszentelésre
1998. március 28-án került sor Budapesten. Szintén
Szent II. János Pál öt esztendővel később éppen ezen a
napon, 2003. április 4-én Székesfehérvár 20. megyés püspökévé nevezte ki. Beiktatására pedig május 24-én, Szűz
Mária a keresztények segítsége emléknapján került sor.
Mire kapott Főpásztorunk
meghívást és küldetést húsz
éve püspökként és tizenöt éve
megyés püspökként az apostolutódi szolgálatban?
A húsvéti időben egyházunk liturgiája az Apostolok
cselekedetének könyvét előszeretettel adja kezünkbe. Itt,
ebben könyvben, Mátyás
apostol kiválasztása kapcsán
ezt olvassuk: „Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak
közül, akik egész idő alatt
együtt voltak velünk, amíg
közöttünk járt az Úr Jézus,
kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen
felvitetett tőlünk: még valaki
tanúja
legyen
velünk
együtt az ő feltámadásának.” A hangsúly itt a
feltámadásról szóló tanúságtételen van, hiszen Jézus
életének eseményeit sokan
megtapasztalhatták, ha nem
is a teljességét, de hosszabb
rövidebb ideig vele lehettek.
Péter apostol pünkösdi
beszédében is erre hivatkozik: „Izraelita férfiak! Halljátok meg szavamat! A názáreti
Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és
jelekkel, amelyeket – amint
tudjátok – általa vitt végbe
köztetek. „Ezek a hatalmas
jelek és csodák ismertek
sokak előtt, de az apostoli
igehirdetés, visszatérő lényeges sajátossága, hogy a fel-

támadásról csak a kiválasztottak tudnak beszélni: Isten
ezt a Jézust támasztotta fel,
akinek mi mind tanúi vagyunk.
A mi mind itt az apostoli kollégiumot jelenti.
A feltámadásról szóló tanúságtétel hitünk alapja, Pál
apostol egyértelműen fogalmaz: Ha pedig Krisztus nem
támadt fel, nincs értelme a mi
tanításunknak, s nincs értelme
a ti hiteteknek sem.
A feltámadásról szóló tanúságtétel több, mint egy
történet hiteles elmondása,
olyan eseményről tanúskodik,
mely gyökeresen átalakította
az apostolok életét, és éppen ez a megváltozott élet
igazolja a tanúságtevésüket!
A
feltámadásról való
tanúságtételre három esztendőn keresztül készítette
fel Jézus tanítványait. Ezért
lehettek részesei a Mester
csodáinak, hallgatták tanítását, és a kiválasztott három
tanítvány még a Táborhegyi teofánia alkalmával is
jelen lehetett. Ahogy az
apostolok, úgy az apostolutódok életében is felfedezhetjük ezt a felkészítést. Antal püspök atya már gyermekkorától kezdve megismerhette Jézust. Igazak rá a
szentírási szavak, melyek ha más értelemben is - de
hasonló üzenettel hangoznak
el a kiválasztás kritériumaként: aki kezdettől fogva vele
volt! De sajátos tapasztalatot
jelentett, hogy a mélyen vallásos családnak a hithez és
az egyházhoz való hűségéért
megpróbáltatásokat kell átélnie a kommunista időkben,
mely talán egy gyermek számára nehezen felfogható, de
felnőttként visszaemlékezve

már elgondolkodtató. Nem
történt más, mint Jézus szavainak beteljesülése, „ha engem gyűlölt a világ, titeket
is gyűlölni fog”. Talán ez is
magyarázza, hogy Püspök
atya olyan nagy fogékonyságot mutat az üldözött keresztények iránt! De egy
kis feltámadást is megtapasztalhattak, amikor a család
egzisztenciája, ha szerény
mértékben, de ismét biztossá
vált a családfő visszatérése
után. A középiskolai tanulmányokat Széchenyista diákként végezte, bár osztályfőnökétől piarista nevelést
kapott.
A papi hivatás felismerése és András testvérének követése abba az
esztergomi
szemináriumba
vezették, ahol a korábbi
évek hitvalló életet élő
atyái, - mint például a későbbi veszprémi érsek és mások - készítették fel a papi
életre és szolgálatra. De már
megjelentek azok a külföldön, vagyis Rómában végzettek is, akik a magyar
teológiai élet megújulását,
zsinati feltámadását képviselték. Szentelése és papi
szolgálatának kezdete az
esztergomi
érsekség megújulásának időszakára esik.
Lékai László bíboros
személyében ismét van főpásztor és már a jelmondat
választása is a feltámadásra
utal: Succisa virescit (a megnyesett fa kizöldül). Bár néhányan túl aprónak és lassúnak ítélték a kis lépések időszakát, de éledezni kezdett
néhány új intézmény, mely a
diktatúra éveiben korábban
(Folytatás az 5. oldalon!)
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elképzelhetetlen
volt
a
Magyar Egyház számára.
Ezek az évek tapasztalatszerzéssel teltek, a főegyházmegye nógrádi részén Ludányhalászi, majd Szécsény
lettek a kápláni szolgálat
helyei, ahol az ottani vallásosság megtapasztalása új
teret jelentett az addig ismertekhez képest.
A Budapestre való visszahelyezés után a Haller téren
először káplán, majd plébános lett. Ezt követően 19922003 közt Budapest-Erzsébetváros (Rózsák tere)
plébánosa, ahol nagyszabású templom-rekonstrukciós
munkákat kezdett. Itt nem
csupán a templom épületének renoválását, „feltámasztását” tartotta fontosnak, de
az egész plébániai élet újjászervezését is. Ezek az emberi kapcsolatok oly mélyek
és időtállóak, hogy itt Fehérváron is gyakran felkeresik egykori hívei, vagy hívják meg, valamilyen alkalomból kérve lelkipásztori szolgálatát.
1994-ben pápai kápláni címet nyert, majd egy évvel
később 1995-ben érseki általános helynök és főszentszéki bíró lett, mely által
főpásztora legközvetlenebb
munkatársának
számított.
Paskai
László bíboros
úr mellett egyházkormányzati
ismeretekre és gyakorlatra
nyílott lehetősége. Fontos
megjegyezni és sok mindent elárul Antal püspök
atyáról, hogy a központi
szolgálatokat végezve sem
szakad el híveitől, szinte a
legutolsó időkig plébános
maradt.
Ilyen felkészítés és felkészülés után dönt úgy Szent
II. János Pál pápa, hogy
az egykori Tharros, mely
Szardínia szigetén fekszik,
címzetes püspöki szolgálatára és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezi ki.
Ebben az időszakban a
Püspökkari Konferencia a
magyar katolikus sajtó megújulásának fontos feladatát
bízza rá, a Katolikus Rádió
megszervezését és vezetését.
A 2004 Pünkösdjén elinduló
Rádió vezérigazgatója lett.

Itt is nyomon követhető,
hogy a feltámadás több a
múlt folytatásánál, valami
egészen újnak kezdete. Amit
az ember tönkretett, azt az
Isten ajándékozó szeretete
teremti újjá. Csak vázlatosan, de ezek voltak azok állomások, események, melyek a felkészülést jelentették.
Az
evangéliumban
imént hallott emmauszi történet gondolata jut eszünkbe: Hát nem ezeket kellett
elszenvednie a Krisztusnak,
hogy bemehessen dicsőségébe? ,Hát nem ezeket kellet
átélnie Antal püspök atyának, hogy tizenöt esztendővel ezelőtt átvegye egyházmegyénk kormányzását, a
nyugállományba vonuló Takács Nándor püspök atyától
és tanúságot tegyen a feltámadásról?
Főpásztori szolgálatának
középpontjában ez a tanúságtétel áll: felkínálni és munkálni a szebb és jobb életet,
embereknek és intézményeknek egyaránt. A II. Vatikáni
zsinat szerint: A püspökök
úgy lássák
el
apostoli
tisztségüket,
mint
akik
Krisztus tanúi az emberek
előtt: ne csak azokról
gondoskodjanak, akik már
követik a pásztorok Fejedelmét, hanem szenteljék magukat teljes szívvel azoknak is,
akik az igazság útjáról valamiképpen letértek, vagy nem
ismerik Krisztus evangéliumát és üdvözítő irgalmát,
hogy végül mindenki "teljes
jóságban, igazságban és
egyenességben" (Ef 5,9) éljen. (Chritus Dominus 11.)
Mit jelent ez a tanúságtétel
a gyakorlati, minden napi
életben?
A mai szentmise a korábban már idézett emmauszi tanítványok történetét tárja
elénk. Két szomorúan ballagó
tanítvány, akik az ünnepek
után a Jeruzsálem közelében
található Emmauszba mennek haza. Akit Messiásnak
tartottak, halott: legalábbis
szerintük.
Megsemmisült
minden reményük, életük
értelmét veszítették el. Ismerjük a folytatást: Jézus
lesz vándorlásuk társa, bemutatja nekik a jövendölésekre utalva saját életét úgy,
hogy közben a két szomorkodó számára ismeretlen ma-

rad. A kenyértörésben ismerik csak fel, az utolsó vacsora gesztusa nyitja meg a
szemüket. Jézus ekkor eltűnik, és ők pedig visszaszaladnak Jeruzsálembe, megosztják
a többiekkel az örömhírt: a
Mester él!
Nem aktuális ez a történet napjainkban is? Kortársaink, de talán sokszor mi magunk is ott botorkálunk az
emmauszi úton, csalódottan,
elhagyottan, bizonytalanságok között… Nem kevés
ember jut el oda, hogy
megkérdőjelezi az irgalmas
Isten jóságát… Magunkra
maradunk
kísértéseinkkel,
melyek aztán könnyen legyőznek minket. Szomorúak
vagyunk, mert elveszítettük
reményünket. Azt érezzük
nincs senki, aki velünk
lenne, bármibe belekapaszkodnánk, de nem találunk
semmit és senkit. Pedig a feltámadt Jézus ott van velünk is
ezen az úton!
Tanúságot tenni a feltámadásról nem jelent mást, mint
az evangéliumi példázat szerint társul szegődni a reményvesztett,
elhagyatott,
csalódott, kilátástalan élethelyzetben
lévők
mellé!
Meghallgatni és beszélgetni,
de legfőképpen a szentség
erejével felnyitni a szemeket
és megnyitni a szíveket.
Nem pusztán vigasztalni,
de új reményt adni az
embereknek.
Tanúságot tenni a feltámadásról, ami nem kevesebbet jelent, mint az itt és
most, az új jövő lehetőségét
felkínálni napjaink „emmauszi útján” járóknak. Ennek a tanúságtételnek nagyon sok megnyilatkozását
tapasztalhattuk meg az elmúlt
másfél évtizedben Antal püspök atya szolgálata által.

5
Társul szegődik paptestvéreihez, akiket hónaprólhónapra vár akár születés
vagy névünnep alkalmából,
akár beszélgetés, közös ima
vagy papi zarándoklat közepette. Papjainak szolgálatát
segíti, amikor Egyházmegyei
Törvénykönyvet és a Papi lelkiség direktóriumát adja kezükbe.
Társul szegődik a hívekhez, akár az egyházmegyei
nap, lelki napok, látónap,
vagy zarándoklat kínálja a lehetőséget. Járja körbe az egyházmegyét
Vértessomlótól
Alsószentivánig,
Makkosmáriától Bodajkig. Teszi alkalmassá ezeket a helyeket a
találkozásra, a főpásztor és a
hívek, Isten és az ember találkozására. És hogy mások is
vállalják ezt a társul szegődést, ezért segíti és szorgalmazza a karitász-csoportok
szolgálatát.
Aranyam
és
ezüstöm
nincs, mondhatja el a szentleckében hallottak szerint Péter apostollal, de amim van,
azt adom. Főpásztorunk sem
rendelkezik korlátlan lehetőségekkel, de néhány intézményünkkel különösen is kifejezi, hogy ott van a bajba
jutott emberek mellett. Akik
egzisztenciálisan is vészhelyzetbe kerültek, például választaniuk kell a magzatuk és
a jövőjük között, akiket bántalmaznak, akik sajátos gondozást igényelő gyermekekkel
vannak. Tudják és nap mint
nap megtapasztalják, nincsenek egyedül, mert Antal püspök gondoskodik róluk az
általa fenntartott és fejlesztett
intézményeken
keresztül.
Sok ezer szülő tudja, hogy
nincs magára hagyva a
gyermek nevelés feladatában,
(Folytatás a 6. oldalon!)
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(Folytatás az 5. oldalról!)
mert egyházmegyénk iskoláiban biztonságos környezetet
és szilárd értékrendre támaszkodó o ktatást kap a pedagógusok szolgálata által, akiknek munkáját a Főpásztor
biztosítja. A központi i ntézmények és a plébániák élete,
tevékenysége i s arra i rányul, h ogy az emmauszi
úton mindig l egyen v alaki,
aki elkíséri a bizonytalanokat. Így tesz tanúságot Főpásztorunk v ezetésével egyházmegyénk a feltámadásról.
Erről a tanúságtételről kell
majd egykor számot adni
Antal püspök atyának, de nekünk az Ő munkatársainak is.
Öröm és hála van lelkünkben, és Szent Atanáz szavaival
elmondhatjuk: Egyébként szeretteim, ugyanaz az Isten
engedte meg, hogy évenként
megüljük ezt a napot, aki
kezdetben meghatározta ezt
az ünnepet. Ő maga, aki
üdvösségünkért halálra adta Fiát, üdvösségünkért adta nekünk ezt az ünnepet,
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amelyet minden évben megtartunk. Ez az ünnep útmutató számunkra a világban
ránk zúduló viszontagságok
között. Most is az üdvösségnek azzal az örömével tölt el
bennünket Isten, amely ebből
az ünnepből származik, miközben egy közösségbe gyűjt
bennünket össze. Lélekben
mindenkit mindenütt összeköt, és most lehetővé teszi,
hogy közösen imádkozzunk,
és együttesen adjunk hálát,
hiszen így kell megülni az
ünnepet. Ez az ő jóságának
csodája: összegyűjti erre az
ünnepre a távollevőket, s
akik talán testben egymástól
távol voltak, azokat a hit egységében testvérként fűzi össze.
A mai ünnepen ehhez
kérjük a Feltámadt Urunk
kegyelmét, Antal püspök
atyánkra és egész egyházmegyénkre! Hiszen így válhat
valósággá rajtunk és bennünk
a zsoltáros szava: Örvendezzenek mindazok, akik az
Urat szívből keresik.
Amen.

A Székesfehérvári Egyházmegye és a Központi
Szeminárium szervezésében a
Papnevelő Intézet dísztermében konferenciával, valamint
az Egyetemi templomban
április 7-én szentmisével
emlékeztek meg Prohászka
Ottokár püspök halálának 91.
évfordulójáról. A századforduló magyar kereszténységének meghatározó személyisége szellemi-lelki örökségét
Klestenitz Tibor, S. Szabó
Péter, Szabó Ferenc SJ Prohászka-kutatók
méltatták.
Mózessy Gergely püspöki
levéltáros, gyűjteményigazgató, a konferencia szervezője
elmondta, az egyház az ünnepek rendjében él, mivel Prohászka püspök halálévfordulója idén húsvétra esett, ezért
későbbi időpontot kellett
találni a megemlékezésnek.
Klestenitz Tibor Prohászka-kutató egy évtizede lépett
a hagyományos tavaszi konferenciák előadói közé. "Az
anyaszentegyház Amerikában
imponált nekem legjobban" –
idézettel meghirdetett előadásában összegezte a püspöknek
az Egyesült Államokban tett
1904-es utazása során szerzett
tapasztalatait és meglátásait,
Prohászka Amerika-képét.
S. Szabó Péter Prohászkakutatása újdonságokat hozott.
Prohászka Ottokár beköszönő, „Mint szent karácsony
püspöke...” kezdetű pásztorlevelét vizsgálva kiemelte az
apostoli utódlás jelentőségét,
valamint bemutatta a karácsony és a szabadság összevetését Prohászka írásaiban.
Szabó Ferenc SJ a közelgő
Eucharisztikus
Világkongresszus apropóján, Prohászka

életpályáját követve kibontakozó misztikáját elemezte,
melynek középpontjában az
Eucharisztia állt.
Prohászka utolsó beszédének helyén, az egyetemi templomban tartott koncelebrált
szentmisét Spányi Antal megyés püspök, Cserháti Ferenc
püspökkel, valamint Pápai
Lajos nyugalmazott püspökkel, aki Gárdonyi Gézát idézve Prohászkáról, mint a
„napba öltözött ember"-ről
beszélt, kit Isten homlokon
jelölt a kiválasztottság fényes
jelével. "Csodálatos egyéniség
volt, Isten ajándéka a magyar
katolikus egyháznak. Benne a
lényeglátó és jövőbetekintő,
gondolkodó apostol, a költő a
misztikus és az életszentségre
törekvő élet csodálatos egységben volt. Hatását nehéz
felülmúlni, örökségét ezért is
kell ápolni és megőrizni. A
katolikus egyháznak, a magyar léleknek kevés ilyen
nagyformátumú egyénisége
volt. Mindenek előtt megújította a magyar papnevelést, és
létrehozta a semmiből a keresztény értelmiséget".
A szentmise után az egész
ünneplő közösség a főpásztor
vezetésével a szeminárium
udvarára vonult, ahol az egykori papnevelő tanár, Magyarország apostola és tanítója
szobránál elhelyezték az emlékezés virágait. A papnövendékekkel és a hívekkel együtt
imádkoztak Prohászka boldoggá avatásáért, a püspök
közbenjárásáért, a magyar
egyházért, papi hivatásokért.
Berta Kata
Fotó: Lakata Pál
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Emlékesttel tisztelegtek
Székesfehérváron, a februárban elhunyt Kallós Zoltán,
Kossuth-nagydíjas
erdélyi
magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő előtt. A Nemzet
Művészéhez méltó népzenés,
néptáncos eseményt a Szent
István Hitoktatási és Művelődési Házban tartották április
3-án.
A műsorban olyan muzsikusok és táncosok szerepelnek, akik megye- és országszerte, illetve külföldön méltó
módon képviselték eddig és
képviselik a jövőben is Kallós
Zoltán által ránk hagyományozott közös örökségünket,
és alázattal, tisztelettel adják
tovább éppúgy, ahogy azt a
mester is tette. Az est lehetőséget adott az emlékezésre
azoknak is, akik Kallós Zoltán válaszúti búcsúztatásán
nem tudtak részt venni. Az
eseményen jelen volt a Kallós
Zoltán Alapítvány elnöke,
Balázs-Bécsi Gyöngyi, és
Balla Ferenc, az alapítvány
igazgatója.
Az est apropóját Kallós
Zoltán március 26-i születésnapja adta. Tiszteletére elkészült a népzenei gyűjtését
közreadó Kallós Archívum
lemezsorozat 26. lemeze Férfiének címmel, melyen ő és
férfiénekesei szerepelnek. Az
emlékest szervezői kedves
dalaiból szerkesztették a műsort, a kiváló előadók mellett
közös éneklésre szólították a
tisztelőket a húsvéti örömünnep lezárásaként.

„Megrendül az ember, ha
elveszít valakit, akit szeretett.
Azért vagyunk együtt ezen az
estén, mert mindannyian szerettük Tanár Urat. Az ő egyszerűségét, szerény csendességét, ami csak az igazán
nagy emberek sajátja. Igyekezett megajándékozni mindenkit lelkének kincseivel. Szerettük, ahogy időről időre átnyújtotta ajándékait, amelyeket most már felelősségteljesen őriznünk kell. Szeretjük
azt az embert, aki alázattal tudott szolgálni egy nemzetet,
annak lelkét és szellemiségét.
Örökségét - amelyet elraboltak tőle – visszaszerezte, és
készséggel, nagylelkűen adta
oda a nemzetnek. Lehajolt a
legkisebbekhez is. Ment és
kereste azt, ami hiteles, ami
igaz. Hol üldözések közepette, hol bujkálva, hol éjszaka,
osonva ment, hogy semmi el
ne vesszen, hogy minden
megmaradjon, hogy a kincsünk teljes legyen” - mondta
emlékező beszédében Spányi
Antal megyés püspök.
A székesfehérvári tanítványok, barátok és tisztelők nevében Dr. Altorjay András
emlékezett.
Az eseményen részt vett
Vargha Tamás honvédelmi
miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Dr. Cser-Palkovics András polgármester és Brájer
Éva alpolgármester is.
Berta Kata
Fotó: Simon Erika
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Mindannyiunk közös érdeke a teremtett világ védelme,
erre hívja fel a figyelmet minden év áprilisában a Föld napja köré szervezett számos esemény világszerte. Ebből az alkalomból tartottak családi
programot a Székesfehérvári
Egyházmegyei Múzeumban is
április 21-én.
A múzeum munkatársai
Kis Emőke vezetésével izgalmas programokkal várták az
iskoláskorú gyermekeket és
szüleiket, valamint kísérőiket.
A családi nap „Ültess virágot”
felhívással,
kertészkedéssel
kezdődött. Majd „Noé bárkája” címmel kézműves foglalkozásokat tartottak a kicsiknek

a múzeumkertben. Olyan
anyagokból készültek kézműves ajándékok, amelyek szelektív gyűjtőkbe, vagy szeméttárolókba kerültek volna.
Meglepetésprogrammal is
készültek a szervezők, kitelepült a Herosz Fehérvári Állatotthona. Bódyné Szarvas Éva
önkéntes a felelős állattartásról tartott előadást a gyerekeknek. Lehetőséget adva cicákkal és a kutyákkal való találkozásra, játékos feladatokkal mutatta be a kicsiknek,
hogy a háziállatok védelme is
hozzátartozik Földünk élővilágához.

Spányi Antal megyés püspök a székesfehérvári Püspöki
Palotában fogadta március 26án a libanoni küldötteket,
akikkel megbeszélést folytatott a libanoni keresztények
helyzetéről, életéről. A főpásztor nagyra értékelte a libanoni
keresztények missziós jelenlétét Közel-Keleten, és fontosnak tartotta az ott élő keresztények lelki és anyagi megsegítését. A magyar katolikus
egyházon, illetve a Magyar

Katolikus Karitászon keresztül továbbra is támogatni kívánja tanúságtévő életüket és
imádkozik értük.
Salim Jreissati, Libanon
igazságügyi minisztere személyes ajándékot adott át Spányi
Antal püspök atyának, aki
szintén ajándékkal viszonozta
ezt. A találkozón Székesfehérvár városát Mészáros Attila
alpolgármester úr képviselte.

Berta Kata

Fotó: Ugrits Tamás
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Az Alba Caritas Hungarica
Alapítványának szervezésében
karitász önkénteseknek és
munkatársaknak tartottak szakmai napot április 26-án a Katolikus Karitász Országos Központjának munkatársai: Decsi
Bíró Adrien képzési referens és
Zagyva Richárd országos igazgatóhelyettes. A szociáliskaritatív alapképzésre elsősorban a kilenc, Székesfehérváron
működő Karitász Önkéntescsoport tagjait várták.
A megjelenteket Sinkovicsné Máté Hortenzia, az Egyházmegyei Karitász vezetőhelyettese és Zemlényi Katica, a
Krisztus Király Plébánia karitászcsoportjának vezetője köszöntötte.
Decsi Bíró Adrien elmondta, az országjáró képzés célja,
hogy a karitászmunkatársak segítséget kapjanak ahhoz, hogy
önkéntes csoportjukat hatékonyan működtessék. Szakmai támogatást kapjanak a szervezések, programok lebonyolításához, a megfelelő források kereséséhez. Fontos cél, hogy a
szociális és karitatív feladatokat a segítő szeretet lelkiségével, közösségben tudják megélni, mellyel az önkéntes munka
a legeredményesebben működik a rászorulók felé.
A szakmai képzésen Zagyva Richárd a karitászmunkáról,
a közösségről, az önkéntességről, a programszervezésekről, a
projektekről és pályázatokról,
a karitászcsoport munkájáról
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tartott előadást. Széleskörűen
bemutatta a Karitász 8 tevékenységi területét: a karitatív
munkát a hajléktalanokkal, a
fogyatékkal élőkkel, a szenvedélybetegekkel, a családokkal, az idősekkel és a menekültekkel, valamint beszélt a
hozzáértő segítésről katasztrófahelyzetben.
A Krisztus Király Plébánia
Közösségi Házában tartott
szakmai nap a templomban
szentségimádással zárult.
A
képzés
folytatódik
majd, hisz a Székesfehérvári
Egyházmegyében 105 plébániai karitászcsoport működik.
Rajtuk keresztül juttatják el az
országos segélyprogramokat a
rászorulókhoz. Jelenleg a
vetőmagprogram keretében
osztják szét az adományokat.
Az „Öngondoskodó háztartásokért” – akciónak köszönhetően az utóbbi években az
egyházmegyében évente többszáz család jut ingyenesen
vetőmaghoz, hogy a családtagok folyamatos munkájának
eredményeként friss zöldség
kerülhessen nyáron az asztalokra. Tovább folyik a LAK6
és a Szép otthon program is,
amelynek hatósugarába azok
a rászorultak kerülnek, akiknek lakhatása valamiképpen
veszélybe került, vagy meg
kell teremteni a megfelelő
lakókörnyezetet.
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás

Tájékoztató rendezvényt
szervezett április 27-én a
Székesfehérváron is megnyílt
Autisták Országos Szövetsége Info-Pont irodája, amely
segítséget nyújt az érintett
családoknak a korszerű autizmusismeretek megszerzésében, információáramoltatásban, kapcsolatépítésben, helyi
együttműködések elindításában, a szakszerű segítség
elérésében. Az irodát Fehérváron a Más Fogyatékos
Gyermekekért
Alapítvány
működteti, amelyet a Székesfehérvári Egyházmegye is
támogat. Az eseményen bemutatásra került egy új mobilalkalmazás az autistákért.
A tájékoztató rendezvény
vendége volt Spányi Antal
püspök, aki 2008 óta támogatja a Más Fogyatékos
Gyermekekért
Alapítvány
munkáját. Az alapítvány által
működtetett székesfehérvári
Info-Pont irodát a Móri út 16.
szám alatt találhatják meg az
érdeklődők.
Az AOSZ Info-Pont irodák az Autisták Országos
Szövetségének szolgáltatásait
nyújtják az ország hat pontján, köztük Fehérváron is. A
regionális központ tájékoztató rendezvényt szervezett,
melynek keretében bemutatták a fejlesztés alatt álló DATA mindennAPPra elnevezésű mobil applikációt, infokommunikációs eszközt. Az
AOSZ új projektje, az MTAELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjával

közös konzorciumban valósul meg.
A nagyszabású projekt,
több mint 450 millió forint
értékben, két év alatt fejleszt
egy olyan applikációt, amely
az autista személyek mindennapjait,
életminőségét
teszi majd könnyebbé. Egy
innovatív és korszerű eszközt ad mind az érintettek,
mind a velük foglalkozó
szakemberek kezébe. Ennek
hosszú távú, fenntartható
működtetéséhez információs
és kommunikációs hátteret,
valamint az üzemeltetési
környezet kialakítását végzik
a szakemberek.
A projekt célja, hogy az
internet alapú szolgáltatással
segítse az autista gyermekek
és felnőttek önálló életét,
hogy az érintettek minél
szélesebb körben használhassák majd az applikációt.
A projekt legnagyobb
előnye, hogy egységes rendszerben, de egyéni igényekre
szabható támogatást hoz
létre, ezáltal az autista személyek, családtagjaik, s az
őket segítő szakemberek
könnyedén és közösen állíthatják össze a felhasználó
számára szükséges segítséget. A mindennapok megkönnyítése mellett a fejlesztés segíti az autista emberek
szolgáltatásokhoz
való
egyenlő esélyű hozzáférését
is.
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás
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Nem mindennapi körülmények között ünnepelhette születésnapját egy 8 éves kisfiú április 24-én Székesfehérváron.
Különleges ajándékozásra került sor a Fejér Megyei Hírlap
székházában. A mozgássérült
fiú születésnapjára kerekesszéket kapott ajándékba Richter
Flórián cirkuszművész, Arany
Bohóc-díjas lovasakrobatától,
amelyhez egy speciális futóbiciklivel és játékkal csatlakozott
dr. Cser-Palkovics András polgármester és Spányi Antal megyés püspök.
A cirkuszművész elfoglaltsága miatt nem tudott részt
venni az ünnepségen, de Nagy
Zoltán Péter főszerkesztőhelyettes egy televíziós beszélgetésen keresztül közvetítette a
születésnaposnak küldött üzenetét. „Számunkra nagy büszkeség és nagy öröm, hogy tudtunk venni neked egy kerekeszszéket, és remélem, hogy jövőre újra látunk téged a cirkuszban” – mondta az akrobata, aki
az interjúban felelevenítette a
találkozást, amikor feltűnt számára a nehezen mozgó kisfiú,
akinek személyesen segített bejutni a cirkuszba. Elmondta,
hogy rászorulóknak és fogyatékkal élőknek gyakran teremtenek lehetőséget maradandó
cirkuszi élményhez jutni – például látássérültek simogathatnak elefántot, tevéket, zebrákat.
Az ajándékot – amit Németországban gyártattak kifejezetten
Richard méretére – a Taxisok
és civilek a beteg gyerekekért
Alapítvány alapítója hozott el a
kisfiúnak.
Spányi Antal megyés püspök is csatlakozva a kezdeményezéshez, megfogalmazta szü-

letésnapi gratulációját, majd
egy legókészletet adott át a
kisfiúnak. Beszélt a szeretet, a
megértés és a támogatás fontosságáról. „Örülök annak,
hogy ilyen valós problémáról
tudunk most hírt adni a sajtóban, amikor annyi nem valós
problémától hangos mostanában a világunk” – fogalmazott
a főpásztor.
Dr. Cser-Palkovics András
polgármester megköszönte a
nap főszereplőjének, Richter
Flóriánnak a nemes felajánlást, és méltatta a rászorulók
felé tett rendszeres gesztusokat, kezdeményezéseket. „Ez
egy csodálatos dolog: hány
olyan helyzet van az életünkben, amikor látjuk, hogy
valaki segítségre szorul – ha
ezt megtesszük, jobb hely lesz
ez a világ. Ki nagyobb, ki
kisebb módon, de sokat tudunk egymásnak segíteni a
szebb, mosolygósabb világért,
különösen a gyermekek világáért.” A polgármester egy
régen vágyott futóbiciklit
ajánlott fel Richárdnak, és
egy legókészletet is átadott
neki.
A kisfiú nagy örömmel
vette birtokába a játékokat,
és meglepő elevenséggel járta végig a kerekesszékével
az épületet. A különleges
születésnap és közös ajándékozási alkalom végén a Fejér
Megyei Hírlap munkatársainak kíséretében távozott az
épületből Richárd, aki immár
gyors tempóban kerekezett
édesanyja mellett vissza az
iskolába.
Berta Kata
Fotó: Simon Erika

A Székesfehérvári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében Székesfehérvár 2. püspökére, Milassin
Bertalan Miklósra emlékeztek születésének 282. évfordulóján a főpásztor sírjánál, a
Székesegyház altemplomában
május 4-én. Nagy István
magyarul, Jakubek Tiborné
horvátul idézte fel a püspök
életútját. A közös imádságot
Spányi Antal megyés püspök
vezette.
Milassin Bertalan 1736.
május 1-jén született, szülei
jámbor katolikus bunyeváchorvát földművesek voltak. A
bajai ferences rendi szerzetesek felismerték tehetségét,
támogatták tanulmányai elvégzésében, és felvételt nyert
a ferences rendbe, ahol a
Miklós nevet kapta. A paphiány miatt még teológiai
tanulmányainak befejezése
előtt felszentelték.

1801-ben
megnyitotta
kapuit az Aggpapok Otthona,
és a következő esztendőben
az egyházmegyei szeminárium is a hajdani karmelita
rendház épületében. József
nádor személyében támogatóra talált, s így 1802-ben megnyílhatott a fehérvári papnevelő intézet 4 tanárral és 23
növendékkel.
Még ebben az évben befejezte a kor elvárása szerinti
reprezentatív püspöki palota
felépítését is, amely a hazai
copf stílus máig kiemelkedő
képviselője.
A megemlékezés végén a
résztvevők koszorút helyeztek el Milassin Bertalan Miklós püspök sírjánál. Idén
harmadik éve kerül megrendezésre az esemény.
- Marian Fotó: Molnár Viktória

Azok az érettségizett, vagy érettségi előtt álló fiatalok,
akik papi hivatást éreznek magukban, és a Székesfehérvári
Egyházmegye keretében kívánnak papi szolgálatot teljesíteni, felvételi kérelmüket 2018. június 15-ig juttassák el
az Egyházmegyei Hivatal címére. (Egyházmegyei Hivatal,
8001 Székesfehérvár Pf. 178.)
A jelentkezésben a kérelmező saját kézzel írt önéletrajzában azt is fogalmazza meg, hogy mi vezette őt a papi
hivatás felé, és jelezze a pontos lakcímét. A kérelemhez
csatolni kell a következőket:
- keresztlevél a bérmálás igazolásával,
- a szülők egyházi házasságlevele,
- utolsó iskolai bizonyítvány fénymásolata,
- plébános ajánló sorai zárt borítékban.
A jelentkezők a felvétel időpontjáról írásban kapnak értesítést.
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A szent három nap, Nagycsütörtök, Nagypéntek és az
ünnepélyes Húsvéti vigília
segítségével minden évben
átéljük az Úr szenvedését, halálát és feltámadását. Ezek a
napok elénk állítják azokat az
eseményeket, amelyek Isten
szeretetének legfőbb megnyilvánulásai az emberek
iránt. Nagycsütörtök délelőtt
az olajszentelési mise vezeti
be a hívőket a szent három
nap ünneplésébe. Spányi Antal megyés püspök a székesegyházban megszentelte a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. Az
egyházmegye papsága megújította a papszenteléskor tett
ígéreteit. A főpásztor arról
beszélt Nagycsütörtök délelőttjén, hogy a papi hivatás
örömét és a meghívottság háláját ünnepli az egyház.
Az utolsó vacsora emlékére tartott szentmisében, Nagycsütörtök este az egyházmegye főtemplomában az Oltáriszentség és az egyházi rend
alapítására
emlékeztek.
Spányi Antal megyés püspök
homíliájában
rámutatott,
hogy Jézus Krisztus, a Megváltó megnyitotta számunkra
az örök életbe vezető utat, ettől kezdve nekünk is választanunk kell az Élet és a Halál
között. Ezen a napon mosta
meg Jézus, mint egy szolga,
tanítványainak lábát. Erre az
eseményre emlékezve a megyés főpásztor megmosta a
fehérvári plébániák küldötteinek lábát. A szentmise végén
Jézus elfogatásának és szenvedése kezdetének jelképeként eltávolítottak az oltárról
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minden díszt, és az Oltáriszentséget a mellékoltárhoz
vitték. A szertartás csendben
fejeződött be. A kispapok és a
hívek még tovább virrasztottak, az imát Bak Ádám diakónus és Korb Tamás vezette.
Nagypénteken
délután
Spányi Antal püspök vezetésével a város papjai és hívei
közös keresztutat jártak a
Palotavárosban a több évtizedes hagyománynak megfelelően. Az egyes stációknál a
főpásztor olvasott fel. Az elmélkedések a családban megélt keresztek hordozásáról és
azok krisztusi szeretettel való
elfogadásáról szóltak.
A Nagypéntek esti szertartás kezdetén, a csendes bevonulás után a főpásztor arcra
borult az oltár előtt. A Passió
eléneklése után Spányi Antal
megyés püspök arról elmélkedett, Jézus önként adta életét értünk, hogy megsemmisítse bűneinket. Nem vagyunk rá méltóak, de szenvedése által mégis új életet
ajándékozott nekünk. A szertartásban elhangzottak az
egész világért mondott egyetemes könyörgések, amelyet a
kereszthódolat követett.
Húsvét vigíliamiséje a
tűzszenteléssel
kezdődött.
Spányi Antal püspök megáldotta a húsvéti gyertyát,
amellyel bevitte a fényt a
templomba. Meggyújtották a
hívek gyertyáit, és az ószövetségi olvasmányok után
fölgyúltak a fények, fölzúgtak
ismét a templom harangjai,
megszólaltak a csengők, felcsendült a Dicsőség éneke.
Ezután következett a kereszt-

ség liturgiája, melynek során
három fiatal részesült a keresztség és bérmálás szentségében. A hívek megújították
keresztségi
fogadalmukat,
majd a főpásztor körbejárva
meghintett mindenkit a szentelt vízzel. A szentmise ünnepélyesen folytatódott, az Oltáriszentség
visszatért
a
templomba. Az esős időjárás
miatt a szokásos belvárosi
körmenet
elmaradt.
A
záróáldás előtt Spányi Antal
püspök elmondta: végigéltük
a Nagyhét eseményeit, a jeruzsálemi bevonulás örömét,
majd a Nagypéntek kínszenvedésének szomorúságát.
Jézus magára vette bűnein-

ket, meghalt értünk, hogy örök
életünk lehessen.
A püspöki húsvéti szertartások a Húsvétvasárnapi ünnepi szentmisével zárultak. A
föltámadás Isten ajándéka,
szeretetének kézzel fogható és
örök jele: én veletek vagyok a
világ végéig - mondta Jézus.
Ezt az ajándékot nem magunknak kaptuk, hanem azért, hogy
menjünk el az egész világra és
tegyünk tanúságot róla. Legyünk az apostolokkal együtt
mi is a feltámadás tanúi.
Krisztus feltámadt! Valóban
feltámadt! - hirdette ünnepi
beszédében Spányi Antal püspök.
Berta Kata

A Katolikus Karitász
nagyböjti országos tartósélelmiszer-gyűjtés és -osztás húsvéti lezárultával (összesen
200 tonna 27.000 családnak,
ebből Székesfehérvári Egyházmegye: 13.000 kg 3.200
családnak) újabb országos
program vette kezdetét, az
„Öngondoskodó háztartásokért vetőmag” program. A
katolikus egyház hivatalos
segélyszervezete fontosnak
tartja, hogy a rászorulók támogatása lehetőleg az önerő
hozzáadásával
valósuljon
meg. Az öngondoskodás elérése a cél, amikor a bajbajutott előbb-utóbb külső segítség nélkül, önmagára, erőforrásaira támaszkodva tud az
életben boldogulni.

A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász idén tavasszal
15 település 100 családja számára juttat el ingyenesen 20féle vetőmagot tartalmazó csomagot, amely a gondos odafigyelés, munka során – reményeink szerint – bőséges termést fog eredményezni. A segélycsomag tartalma: karalábé, petrezselyem, cékla, spenót, fejes saláta, spárgatök, sütőtök, uborka, sárgarépa, zöldborsó, kukorica, dughagyma,
étkezési szárazbab és virágmag. A vetőmagcsomag értéke
3.100,- Ft. Az adományokat a
Székesfehérvári Karitász 11
önkéntes plébániai karitászcsoport munkatársainak a segítségével osztja ki.
Karitász
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A szent életű fiatal hitvallóra, Kaszap Istvánra emlékeztek szülővárosában, Székesfehérváron, a sírjánál álló
Prohászka-emléktemplomban
március 24-én. Az imameghallgatásokról elhíresült jezsuita novícius születése évfordulóján Spányi Antal megyés püspök tartott ünnepi
szentmisét a jezsuita rendtartomány képviselőivel, Sajgó
Szabolcs SJ vice posztulátorral, Koronkai Zoltán SJ a
magyar jezsuita rendtartomány elöljárója Vizi Elemér
személyes küldöttével, András Attila SJ a miskolci jezsuita közösség elöljárójával, valamint Lovász László Rajmund OFM ferences szerzetessel, Brückner Ákos Előd
O.Cist. ciszter szerzetessel,
Virth József OFM Cap. kapucinus szerzetessel, a város és
az egyházmegye megjelent
papságával.
A céltudatos, elhatározásaiban kitartó, sportos fiatalembert a magyar cserkészek,
a hívő fiatalok ma is példaképnek tartják. A Kaszap Istvánra emlékező szentmisékben tiszteletük jeléül rendszeresen részt vesznek a cserkészcsapatok képviselői. Szülővárosának közéleti vezetői
is minden évben képviseltetik
magukat az ünnepen, hogy a
főpásztorral közösen megemlékezzenek
Székesfehérvár
díszpolgáráról.
Akivel beszélgetünk, akivel megosztjuk gondolatainkat, annak szeretünk a szemébe nézni. Kaszap István élete
végén sokat beszélgetett az
Úrral. Naplóját olvasva vagy
a róla szóló írásokat lapozva
láthatjuk, ahogy betegágyán
vagy a kórházban, a halála
előtti pillanatokban is az Isten
szemébe tudott nézni – kezdte Tóth Tamás esperes-plébá-

nos személyes hangú köszöntőjét. Szívünk szemével mi
is Isten szemébe tekinthetünk,
hogy akár szenvedésben vagy
örömben meglássuk benne
a vigasztalás, a szeretet ajándékát.
Isten ajándéka, hogy az
idén, éppen Virágvasárnap
előestéjén, Krisztus szenvedéstörténetét felidézve emlékezhetünk meg a súlyos betegségét hősiesen és mély hittel viselő Kaszap Istvánról.
Nagy öröm számunkra, hogy
a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia minden püspöke
ebben az évben azt kérte,
Kaszap István kultuszát vizsgáljuk újra és folytassuk tovább az eljárást boldoggá avatási ügyében. Isten ajándéka
Ő, akit értékelnünk kell, megbecsülnünk és példáját követnünk – mondta Spányi Antal
püspök a szentmise kezdetén.
Beszédében a főpásztor
hangsúlyozta, amikor halljuk
a virágvasárnapi bevonulás
történetét és az azt követő eseményeket, rá kell döbbennünk, óhatatlanul részesei vagyunk ezeknek az eseményeknek, saját gyengeségeinkkel,
visszatérő bűneinkkel, tévelygéseinkkel. Mindannyian okai
vagyunk annak, amit Krisztus
értünk vállalt és magára vett.
Keressük a helyünket ebben a
történetben, szeretnénk ott
lenni az apostolok között, de
tudjuk, ők is elszaladtak, megtagadták Jézust. Erősebb volt
a félelmük, mint az a szeretet,
amely kétségtelenül ott volt a
szívükben – mondta a püspök
majd folytatta. Ha a többi embert nézzük, akik nem értették, miért történik Jézussal
mindez, akkor felismerjük, mi
is velük együtt keressük a magyarázatot. A szenteket ezért
szeretjük és figyeljük életpéldájukat, mert utat mutatnak és
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tanítanak bennünket a krisztusi igazságokra. Ilyen ember
Kaszap István is számunkra.
Az Ő életében, mint a mai
fiatalokéban is, ott voltak
azok a történések, események,
amelyeken minden embernek
keresztül kell mennie. Kereste
önmagát, törekedett az önmegvalósításra, és nyilván
sokan befolyásolták gondolkodását, és sok minden hatással volt rá. De egyre tisztábban szólalt meg lelkében az
Isten hangja, és ezt az isteni
szót felismerte és befogadta.
Így lett az Ő életében rend és
harmónia, amelyet nem maga
teremtett meg. Isten ajándéka
volt számára. Ezt a harmóniát
és rendet őrizte, és semmi
sem zavarta meg benne. A
fájdalmakban, a kudarcokban,
álmainak szertefoszlásakor, a
korai halál előtti pillanatokban sem veszítette el az Istenbe vetett bizalmát. Még halálos ágyán is bátorította és
vigasztalta a körülötte állókat,
amennyire erejéből tellett. Így
lett az Őt ismerők meggyőződése, tanúsága, az egyre szélesebb körben elterjedt biztos
tudat az emberek lelkében,
hogy Kaszap István az égbe emelkedett, és imádságai

segítenek bennünket – emelte
ki a megyés püspök.
A főpásztor arról is beszélt, az a tisztelet, amely
évtizedekkel ezelőtt körülvette Kaszap Istvánt, méltóvá
teszi a boldoggá avatásra.
Csodálatos példaképe azonban ma is mindazoknak, akik
keresik életük igazi útját,
célját, és keresik azokat az
igazságokat, amelyek segítik
a jó döntésben. Kérjük
Kaszap Istvánt, hogy tudjunk
mi is megnyílni az isteni szó
befogadására, amelyhez igazodva bátran és bizalommal
haladhatunk életünk útján.
Vele együtt találjunk rá a
teljes életre, Isten szemébe
nézve – fejezte beszédét
Spányi Antal püspök.
A szentmise után az ünneplő közösség, a cserkészek,
az asszisztencia, a zarándokok, a Prohászka Imaszövetség tagjai a főpásztor, a szerzetesek és a papság vezetésével Kaszap István virágokkal
teli sírjához vonultak, hogy
imádkozzanak mielőbbi boldoggá avatásáért, és kérjék
további közbenjárását egész
hazánkért, minden magyar
emberért.
Berta Kata

A székesfehérvári Karitász sikeresen pályázott a
Magyar Élelmiszerbanknál a
napi
élelmiszermentésben
való közreműködésre. Az
Élelmiszerbank az Aldi áruházakkal közösen működtetett programjában el nem
adott élelmiszereket ment
meg a megsemmisítéstől. A
program keretében önkéntes
karitászcsoportjaink (Székesfehérvár-öreghegyi, Almássytelepi, Prohászka, valamint
lovasberényi, velencei és perkátai karitászcsoportok) az
áruházaktól naponta átvett
termékeket
rászorulóknak
osztják ki. Rászorulók alatt
értjük a létminimum alatt
vagy környékén élőket, munkanélkülieket, kisnyugdíjasokat, szociálisan hátrányos
helyzetű családokat.
2018. április 3. óta önkéntes karitászmunkatársaink segítségével mindennap elhoz-

zuk a közeli/aznapi lejáratú
termékeket, hogy a megsemmisítés helyett a rászorulók asztalára kerüljön pékáru, zöldség, gyümölcs. Előfordul, hogy felvágottak,
húsáruk, tejtermékek is színesítik az átvett élelmiszerek
palettáját.
Az elmúlt 1 hónapban több
mint 600 kg élelmiszer
„menekült meg” és hasznosult abban az áruházban, ahol
az Alba Caritas Hungarica
Alapítvány az Élelmiszerbank
partnerszervezete.
A fogyasztói társadalom
pazarló és felesleget termelő
hozzáállásával szemben a
Katolikus Karitász ráirányítja
a másik oldalon, a társadalom
perifériáján élőkre a figyelmet, hogy jólétünkben se
feledkezzünk meg a szükséget szenvedőkről.
Karitász
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Június 15-ig
a Szent Korona Galériában

Radoszáv Miklós

jogász, pedagógus, gyermekvédő

kiállítása
A kiállítás megtekinthető
hétköznap 9-16óráig,
szombaton 9-14óráig,
vasárnap ZÁRVA
Gyermekkorom háromnyelvű (magyar, román, szerb) mesevilága észrevétlenül befészkelte magát lelkem előttem is rejtett, évtizedekig ismeretlen zugaiba. A háromnyelvű mindennapok, szokások, a szerb ortodox egyház méltóságteljes liturgiája építőköveivé váltak az önmagam számára titkon felépített képzeletvilágnak, melyről sokáig azt hittem, hogy
majd „verseimben” bukkan felszínre és ölt magára szóvirágos
gúnyát!
Eddig megjelent öt önálló kötetemben azonban nem sikerült igazán rímbe öltenem a számomra izgalmas világot – mára világossá vált, hogy mindez, kellő tehetség híján történt
így. A múlt század ’80-as éveinek végén azonban elkezdtem
firkálgatni – később talán „gesztus rajzolgatni”, mely tusmunkákban mára örömmel fedeztem fel a gyermekkori fantáziámban összeállt háromnyelvű, háromkultúrájú mesevilágot. Évek
óta rajzolgatom a Nagyanyó meséi fantázia című sorozatot,
reményeim szerint nem csak a magam örömére!
(Radoszáv Miklós: Ars Poétika)

Május 14. (hétfő) 17.30 óra

2018 - VILÁGOK HARCA
címmel tart előadást

Dr. Ferencz Orsolya

űrkutató, az ELTE Geofizikai
és Űrtudományi Tanszékének főmunkatársa

Május 22. (kedd) 17.30 óra
A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében a „Horvátok a magyar szabadságharcban
és a magyar-horvát kiegyezés” sorozatban

Horvátok
a magyar szabadságharcban
Előadó:

Dr. Hermann Róbert

történész, a HM HIM parancsnokának
tudományos helyettese, a Károli Gáspár Református Egyetem
Történettudományi Intézet vezető egyetemi tanára,
a Magyar Történelmi Társulat elnöke

A belépés díjtalan!
Az előadássorozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával jött létre!

Május 23. (szerda) 17.30 óra

Stressz típusai, felismerésének
lehetőségei, kezelésének módszerei
Hogyan aknázzuk ki
a stresszhelyzetekben rejlő lehetőségeket?
Előadó:

Dr. Kollár János

klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, tanár,
a zenetudományok doktora, agrármérnök,
a Debreceni Egyetem,
és a budapesti Semmelweis Egyetem adjunktusa
A magyarországi pedagógusképzésben 2012-ben akkreditált
Kollár-módszer (tanulás- és tanítássegítő program)
kidolgozója.

Belépődíj: 800 Forint!

A belépés díjtalan!

Június 7. csütörtök 18 óra

Május 15. (kedd) 17.30 óra

„A Lélek hangjai”
PÜNKÖSD

Dr. Pécsi Rita

Gondolatok szóban és zenében

előadássorozata III. rész

Nagy Ivett

Tanulható-e a szeretés,
a kapcsolódás?

Mikola Éva

- Hogyan formálják a szülők gyermekeik agyát?
- Gyógyító és mérgező kapcsolatok
- Az öröm-képesség
- Ami igazán számít: a kapcsolatok tápértéke

Műsoron:
Dvorak: Sonatina
Paganini: Cantabile
Zarzyczki: Mazurka
Rimszkij – Korszakov / Kreisler: Fantázia
Mosztrasz: Caprice

neveléskutató

Társas intelligencia 2.

Belépő: 800 Forint
Pedagógusoknak 2,5 kreditpont szerezhető!

(hegedű)

(zongora)

A belépés díjtalan!
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Június 18-22. és június 25-29.

Nyári tábor

a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban
Szeretsz társasjátékozni? Szívesen kézműveskedsz? Jól esik mókázni, drámázni?
Akkor gyere hozzánk az árnyas fák alá, és érezd jól magad!
Érdeklődni lehet a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban
Telefon: +36 30 463 3484
A jelentkezési a honlapunkról letölthető!
www.szentistvanmuvalodesihaz.hu

Az áldozatos papi életút
számunkra is példa. Állapotbeli kötelességeink teljesítésében, amikor nehézségeink
támadnak, nekünk is érdemes
Brenner János atya közbenjárását kérni élethivatásunk
teljesítéséhez.
A boldoggá avatás a mi
Istenkapcsolatunkat és hitün-

Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága
(NEB) tagja, Brenner János
boldoggá avatásának történész
szakértője tartott előadást a
székesfehérvári Szent István
Hitoktatási és Művelődési
Házban április 18-án. Az előadó a kommunista diktatúra
egyházüldözéséről, Brenner
János életútján és vértanúságán keresztül, a fennmaradt
források és visszaemlékezések
segítségével mutatta be a diktatúra egyházpolitikáját.
Brenner János a győri szemináriumban fejezte be tanulmányait, a szombathelyi székesegyházban 1955 nyarán
szentelték fel, majd Kovács
Sándor
megyés
püspök
Rábakethelyre helyezte káplánnak. Sohasem politizált,
ám a kommunista diktatúra
veszélyesnek tartotta a hitéletet fellendítő, jó papot is.
A rábakethelyi káplánt
1957. december 15-én hajnalban brutális módon gyilkolták
meg ismeretlenek, valószínűleg a belügyi szervek közreműködésével. Halála figyelmeztetés volt a hivatásukat
komolyan vevő papoknak és a
vallásos embereknek, de azt
is üzente: a kommunista állam
bármit megtehet következmé-

nyek nélkül – hangsúlyozta az
előadó.
Az előadó utalt arra is,
hogy Brenner János a közelgő
Eucharisztikus
Kongresszus
szentje is lehet. Hisz a vértanú
pap kötelességét mindvégig
szem előtt tartva halt meg, –
annak tudatában, hogy haldoklóhoz megy, – és utolsó erejével is védte az Oltáriszentséget. Újabb szent, aki az Oltáriszentség őrzésében és védelmében tett tanúságot arról,
hogy semmilyen bántódás nem
érheti a szentséget. Annak tisztelete és védelme különösen is
fontos számunkra.
Brenner János halála emlékeztet minket arra, nem biztos,
hogy elég nagy tisztelettel
élünk ma az Eucharisztia irányába. Remélhetjük azonban,
hogy a vértanú pap által mi is
közelebb kerülünk Krisztushoz.
Brenner János tragédiájáról
évtizedeken át nem lehetett a
nyilvánosság előtt beszélni. A
rendszerváltást követően azonban lehetőség nyílt emlékének
ápolására. Boldoggá avatásának gondolata a 2000-es évek
elején merült fel, és 2007-ben
került ügye Rómába. Ferenc
pápa 2017 novemberében engedélyezte boldoggá avatását.

ket is megerősíti. Brenner
János segíthet abban, amikor
nehézségek támadnak és
döntenünk kell, választhatjuk a nehezebb utat – fogalmazott előadása végén Soós
Viktor Attila.
Berta Kata
Fotó: Molnár Viktória

A jóság összeköt
A Magyar Katolikus Egyház az idei évben is segíti az
adózók tájékozódását az 1%-os kampány során. Az idei
évben is lehetőség van arra, hogy a NAV készítse el az
adózók bevallását, ezért szeretnénk felhívni figyelmét,
hogy abban az esetben is külön rendelkezhet személyi
jövedelemadója 1 %-ának felajánlásáról, ha ezt a lehetőséget választotta.
Idén kiemelten fontos, hogy rendelkezzen adója egyházi 1%-áról. 2018-tól a benyújtott nyilatkozata újabb nyilatkozat beadásáig vagy ennek visszavonásáig érvényes
marad.
A személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 17EGYSZA
nevű nyomtatvány kitöltésével, illetve az eszja.nav.gov.hu
oldalon rendelkezhet.
Amennyiben kapott az adóhatóságtól levelet, amelyben
felajánlják az adóbevallás elkészítését, ennek mellékleteként megkapta az EGYSZA nyomtatványt is. Ezt kell
kitöltenie és az adóhatósághoz eljuttatnia legkésőbb május
22-ig.
Ügyfélkapuval nem rendelkező személyeknek is lehetősége van az online felületen való rendelkezéshez. Ebben
az esetben az eszja.nav.gov.hu oldalon válassza a regisztráció nélküli online felület lehetőséget.
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BÉRMÁLÁS
PILISVÖRÖSVÁRON
2018.05.13. – Urunk mennybemenetele ünnepén a pilisvörösvári templomban délelőtt 10 órakor Spányi Antal
megyés püspök bérmál.
2018 - VILÁGOK HARCA ELŐADÁS A SZENT
ISTVÁN HITOKTATÁSI
ÉS MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
2018.05.14.- „2018 – VILÁGOK HARCA” - címmel tart
előadást Dr. Ferencz Orsolya
űrkutató, az ELTE Geofizikai
és Űrtudományi Tanszékének
főmunkatársa 17.30-kor a
Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban.
BÉRMÁLÁS
A PROHÁSZKATEMPLOMBAN
2018.05.20. - Délelőtt 10.30kor Székesfehérváron a Prohászka-templomban bérmál
Spányi Antal megyés püspök.

Szent István Városa - május 13.

JÓTÉKONYSÁGI
KONCERT
AZ ORSZÁGOS
PAPI OTTHONÉRT
2018.05.25. – A Katolikus
Szeretetszolgálat és az Országos Papi Otthon szeretettel vár
mindenkit a Kármelhegyi
Boldogasszony Szemináriumi
templomba, a május 25-én 18
órakor kezdődő jótékonysági
koncertre. Fellép a MusiColore énekegyüttes és Tóka
Ágoston orgonaművész.
Fővédnök Spányi Antal megyés püspök és dr. CserPalkovics András polgármester. Támogató Farkas László
képviselő.
A belépés díjtalan, adományokat elfogadnak a Papi Otthon
javára.

EGYHÁZMEGYEI
ZARÁNDOKLAT
MÁRIAREMETÉRE
2018.05.27. - Szentháromság
vasárnap 10.30-kor szentmise
keretében lesz egyházmegyénk hagyományos MáriareBÉRMÁLÁS
metei zarándoklata. FőceÉRD-ÚJVÁROSBAN
lebráns: Ugrits Tamás paszto2018. 05. 20. – Az érd-újváro rális helynök. Az egyházme-si templomban 17 órakor gye megszakítás nélkül 91.
bérmál Spányi Antal megyés alkalommal tartja meg zarándoklatát a majdnem kétszáz
püspök.
éves múltú kegyhelyen.
13. EGYHÁZMEGYEI NAP
SZENTMISE
PÜNKÖSDHÉTFŐN
2018. 05. 21. - Pünkösdhét- HŐSÖK NAPJÁN
főn kerül megrendezésre a A DONI-KÁPOLNÁNÁL
XIII. Egyházmegyei Nap 2018.05.27. - A Doni kápolnáSzékesfehérváron, a Bregyó nál (Mészeg-hegy, Pákozd)
Közi Ifjúsági Szabadidő Köz- vasárnap, 15 órakor Hősökpontban. A találkozó délelőtt napi ünnepi szentmisét tart
10 órától délután 4 óráig tart. Ugrits Tamás pasztorális helyKözös imádság, püspöki nök az első és a második viszentmise és elmélkedés, va- lágháborúban elesettekért.
lamint a közös szentségimádás mellett hittanvetélkedő, PAPI TALÁLKOZÓ
ifjúsági és családos progra- A PÜSPÖKSÉGEN
mokkal várnak minden kor- 2016.05.31. - Spányi Antal
osztályt. A szervezők a gyer- megyés püspök 19 órakor a
mekjátékok mellett színvona- Székesfehérvári Püspökségre
las lelki-szellemi programot várja az egyházmegye papjait
kötetlen beszélgetésre.
kínálnak.

A Székesfehérvári Egyházmegyei híreit
keresse az interneten is:

www.szfvar.katolikus.hu

Budapesten, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem dísztermében (Szentkirályi u. 28.)
tartották a XXVI. Szent István
Könyvhét megnyitóját május
7-én. A könyvhetet Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti
érsek a Szent István Társulat
fővédnöke nyitotta meg. Az
ünnepség
keretei
között
Spányi Antal megyés püspökkel átadta a Stephanus-díjakat
is. Idén teológiai kategóriában
Rokay Zoltán teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető professzora, irodalmi kategóriában pedig Valter Ilona régész kapta
az elismerést.
A Stephanus-díj a könyvhetet szervező Szent István
Társulat és a Stephanus Alapítvány közös kulturális díja,
amelynek díjazottjai olyan
szerzők, akik magyar nyelven
megjelent műveikben, publikációikban az egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét közvetítik mind a
teológiai tudományok, mind
az irodalmi műfajok területén.
Az elismerést 1993-tól napjainkig 54 személy nyerte el.
Az idén huszonhatodik alkalommal megszervezett Szent
István Könyvhéten, az ország

harminc egyházi és keresztény szellemiségű, katolikus
és protestáns könyvkiadója
mutatja be kínálatát az olvasni szeretőknek.
Május 7. és 12. között a
budapesti Ferenciek terén az
olvasók nemcsak a kiadványokkal, hanem a szerzőkkel is
találkozhatnak:
ötvennégy
író, költő, teológus dedikálja
majd régi és legújabb műveit.
Könyv- és filmbemutatókat is
tartanak. Az érdeklődők megismerhetik például az Ötven
év Chiara Lubich mellett
című, a Fokoláre mozgalom
alapítója halálának tizedik
évfordulójára megjelent kötetet. Az orgonaművész szerzőtől, Horváth Márton Leventétől az Egy műfaj illegalitásban című, a hazai misekompozíciók történetével foglalkozó könyvről hallhatnak az
olvasók.
Találkozhatnak
továbbá Gianni Ghiglione
Szalézi Szent Ferenc életét
bemutató munkájával és a
Most és halálunk óráján – A
rózsafüzér ima ereje című
lengyel dokumentumfilmmel
is.
Berta Kata
Kép forrása: Magyar Kurír
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A Barátok Boltja ajánlatából:
Kevin Leman: Péntekre boldog család
Bőrünk alá bújt Isten

Varga László kaposvári megyés püspökkel beszélget
Bodnár Dániel

Az első Bibliám
Bakos Rafael OCD:
A Lélektől megragadottá válni
Carlo Pellegrino : Felszállhatunk…
A hitélet elmélyítése a bérmálkozás után

Hodász András: Praliné a léleknek
Valamint képeslapok, feszületek,
keresztelői ajándékok,
jegyzetfüzetek, kulcstartók
Szeretettel várunk minden Kedves Vásárlót!
A Barátok Boltja árusít Pünkösdhétfőn
az Egyházmegyei napon a Bregyó közben!
Találkozzunk ott is!
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Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig,
szombaton ZÁRVA!
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