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EGYHÁZKÖZSÉGEINEK LAPJA  
 

Kiadja: a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal 
A Szerkesztőség címe:   

8001 Székesfehérvár, Pf. 178. 

Az Eucharisztikus Kongresz-
szusra készülve az egykori sze-
mináriumi templomban tartották 
meg május 3-án az elsőcsütörtö-
ki közös szentmisét és imádsá-
got Székesfehérváron. A város 
papságával tartott alkalmon 
Spányi Antal megyés püspök a 
Szentlélek vezetésére hagyatko-
zó életútról beszélt. Hangsúlyoz-
ta, hogy csak az elmélyült és 
összefogott imádság mentheti 
meg a világot.  

„Alapvető vágyunk, hogy ta-
lálkozzunk az Istennel, aki min-
den pillanatban átölel és össze-
köt bennünket szeretetével” - 
hangzott el Dózsa István plébá-
nos köszöntőjében. „Mutasd 
meg nekünk Atyát - kérték az 
apostolok Jézustól. Nincs jobb 
alkalom és lehetőség, mint a 
szentmise, a Szentírás üzeneté-
nek hallgatása és a szentségimá-
dás, hogy meglássuk mi is 
Atyát, az élő Istent, akivel talál-
kozunk, akiben hiszünk. 

A megyés főpásztor arról be-
szélt, az apostolok nyomán ne-
künk is rá kell döbbennünk, csak 
a Szentlélek vezetésével találjuk 
meg életünk útját, és tudunk har-
colni korunk istentagadó élet-
módja ellen. „Megdöbbenve ta-
pasztalja a keresztény világ, 
hogy Európa egy részén a kórhá-
zi ápolók nem hordhatnak ke-
resztet, 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 apos-
tolok is egyszerű, gyenge embe-
rek voltak, nem tudtak vitatkozni 
a főpapokkal, vagy akár Saullal. 
Azonban ahogy megkapták Isten 
Szentlelkét, nem a maguk ere-
jével, hanem a Szentlélek erejé-
vel tudtak tanúságot tenni arról, 
amit Krisztustól kaptak, amit 
Benne láttak, amit Ő hagyott rá-
juk. Nem emberi bölcsességgel 
és tudással szerezték meg ma-
guknak a bátorságot és erőt az 
igehirdetéshez, hanem a Szentlé-
lek által, úgy, ahogy Ő juttatta 
eszükbe.” 

A szentmisét követően az 
Oltáriszentség előtt a megyés 
püspök vezetésével imádkoztak 
a város plébániáiról és a külön-
böző településekről érkező hívek 
nemzetünkért, az egész világért, 
amely súlyos bajban van. Imád-
koztak a Szentlélek jelenlétéért, 
amely által felismerjük az élő Jé-
zust az Eucharisztiában, majd el-
mondták a 2020-as Euchariszti-
kus Kongresszus imáját. Együtt 
fohászkodtak az üldözött keresz-
tényekért, az egyházmegye kö-
zös imájával, a XXI. század vér-
tanúiért. Új papi és szerzetesi hi-
vatásokért könyörögtek az Úr-
hoz a Prohászka Imaszövetség 
imájával. A szentóra az engesz-
telő litániával zárult. 

 
Berta Kata 

Fotó: Somogyi Tamás 
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Spányi Antal székesfehér-
vári püspököt húsz évvel eze-
lőtt szentelték püspökké, és 
15 éve, április 4-én kapta ki-
nevezését a Székesfehérvári 
Egyházmegye főpásztori 
szolgálatára. Püspöki jubileu-
mát a székesfehérvári Szent 
István király székesegyház-
ban ünnepelték. A megyés 
püspököt Ugrits Tamás pasz-
torális 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 hely- 
nök arról is beszélt, a püspök 
főpásztori szolgálatának kö-
zéppontjában a feltámadásról 
tett tanúságtétel áll. Az 
emmauszi tanítványokról 
szóló evangéliumi példázat 
szerint, társul szegődni a re-
ményvesztett, elhagyatott, 
csalódott, kilátástalan élet-
helyzetben lévők mellé. Meg-
hallgatni és beszélgetni, de 
legfőképpen a szentség erejé-
vel megnyitni az emberek 
szívét.  

A szentmise végén a fő-
pásztor megköszönte az ün-
neplést, a közéleti vezetők, az 
egyházmegye és a székváros 
társadalmi, kulturális, tudo-
mányos és politikai életének 
kiemelkedő képviselőinek, 
intézményvezetőinek jelen-
létét, majd felcsendült a Te 
Deum hangja.  

Az ünnepi liturgia a him-
nuszokkal zárult. 

A jubileumi ünnepség a 
rokonság és tisztelők körében 
a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban folytató-
dott, ahol a fehérvári Szent 
Imre iskolások adtak műsort a 
főpásztornak. Köszöntőt mon-
dott Dr. Molnár Krisztián a 
Megyei Közgyűlés elnöke, 
valamint dr. Cser-Palkovics 
András, Székesfehérvár pol-
gármestere.  

A köszöntések sorát Varga 
László hitoktatási referens 
folytatta. Barátai nevében 
Hirtling István nyújtott át egy 
személyes ajándékot a püs-
pöknek, Babits Mihály „Az    
elbocsátott vad” című versét 
mondta el. Spányi Antal püs-
pök az ünnepséget záró gon-
dolataiban kiemelte: Székes-
fehérvár   különleges   hely   a  

magyar történelemben, az or-
szág életében. Akik itt élhet-
nek, a szentek nyomában jár-
nak. Székesfehérvárinak lenni 
feladat, küldetés és felelősség, 
amelyet napról napra meg kell 
élni. Kereszténységünkhöz ra-
gaszkodva, 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 megkö-
szönjék székesfehérvári egy-
házmegyés főpásztori szolgá-
latát, és bőséges kegyelmet, 
áldásokban gazdag folytatást 
kívánjanak a következő évek-
re is. 

 
Berta Kata 

Fotó: dr. Berta Gábor 
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támadásról csak a kiválasz-
tottak tudnak beszélni: Isten 
ezt a Jézust támasztotta fel, 
akinek mi mind tanúi vagyunk. 
A mi mind itt az apostoli kol-
légiumot jelenti. 

A feltámadásról szóló ta-
núságtétel hitünk alapja, Pál 
apostol egyértelműen fogal-
maz: Ha pedig Krisztus nem 
támadt fel, nincs értelme a mi 
tanításunknak, s nincs értelme 
a ti hiteteknek sem. 

A feltámadásról szóló ta-
núságtétel több, mint egy 
történet hiteles elmondása, 
olyan eseményről tanúskodik, 
mely gyökeresen átalakította 
az apostolok életét, és ép-
pen ez a megváltozott élet 
igazolja a tanúságtevésüket! 

A feltámadásról való 
tanúságtételre három esz-
tendőn keresztül készítette 
fel Jézus tanítványait. Ezért 
lehettek részesei a Mester 
csodáinak, hallgatták tanítá-
sát, és a kiválasztott három 
tanítvány még a Tábor-
hegyi teofánia alkalmával is 
jelen lehetett. Ahogy az 
apostolok, úgy az apostol-
utódok életében is felfedez-
hetjük ezt a felkészítést. An-
tal püspök atya már gyer-
mekkorától kezdve megis-
merhette Jézust. Igazak rá a 
szentírási szavak, melyek - 
ha más értelemben is - de 
hasonló üzenettel hangoznak 
el a kiválasztás kritériuma-
ként: aki kezdettől fogva vele 
volt! De sajátos tapasztalatot 
jelentett, hogy a mélyen val-
lásos családnak a hithez és 
az egyházhoz való hűségéért 
megpróbáltatásokat kell átél-
nie a kommunista időkben, 
mely talán egy gyermek szá-
mára nehezen felfogható, de 
felnőttként  visszaemlékezve  

már elgondolkodtató. Nem 
történt más, mint Jézus sza-
vainak beteljesülése, „ha en-
gem gyűlölt a világ, titeket 
is gyűlölni fog”. Talán ez is 
magyarázza, hogy Püspök 
atya olyan nagy fogékony-
ságot mutat az üldözött ke-
resztények iránt! De egy 
kis feltámadást is megtapasz-
talhattak, amikor a család 
egzisztenciája, ha szerény 
mértékben, de ismét biztossá 
vált a családfő visszatérése 
után. A középiskolai tanul-
mányokat Széchenyista di-
ákként végezte, bár osztály-
főnökétől piarista nevelést  
kapott. 

A papi hivatás felis-
merése és András testvé-
rének követése abba az 
esztergomi szemináriumba 
vezették, ahol a korábbi 
évek hitvalló életet élő 
atyái, - mint például a ké-
sőbbi veszprémi érsek és má-
sok - készítették fel a papi 
életre és szolgálatra. De már 
megjelentek azok a külföld-
ön, vagyis Rómában vég-
zettek is, akik a magyar 
teológiai élet megújulását, 
zsinati feltámadását képvi-
selték. Szentelése és papi 
szolgálatának kezdete az 
esztergomi érsekség meg-
újulásának időszakára esik. 

Lékai László bíboros 
személyében ismét van fő-
pásztor és már a jelmondat 
választása is a feltámadásra 
utal: Succisa virescit (a meg-
nyesett fa kizöldül). Bár né-
hányan túl aprónak és lassú-
nak ítélték a kis lépések idő-
szakát, de éledezni kezdett 
néhány új intézmény, mely a 
diktatúra éveiben  korábban  

 
(Folytatás az 5. oldalon!) 

Főtisztelendő és Exellenc-
iás Megyés püspök úr, Fő-
tisztelendő atyák, országunk, 
egyházmegyénk és a székvá-
ros társadalmi, kulturális, 
tudományos és politikai 
életének kiemelkedő kép-
viselői, intézményeinek veze-
tői, Antal püspök atya rokon-
sága, és tisztelői, Krisztusban 
kedves testvérek! 

Húsvét hetének negyedik 
napján az egyház liturgiája, 
ahogy az imént hallhattuk, 
a 104. zsoltárt idézi: Örven-
dezzenek mindazok, akik az 
Urat szívből keresik. 

A zsoltáros megfogalma-
zása szerint az örvendezés 
felhívása azokra vonatkozik 
igazán, akik az Urat szívből 
keresik. De mikor is szok-
tunk 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 fel-
színes sóhajtozás. Ennek a 
keresésnek az emberi szív-
ből kell fakadnia, hiszen az 
Isten itt kelti fel bennünk a 
vágyat a Vele való találko-
zásra, együttlétre. A bűn aka-
dályozza meg ezt, és ezért 
valóban aktuális az örömre 
való felhívás, most húsvét 
nyolcadában, amikor Urunk 
feltámadása elhozta a bűn-
bocsánatot, a Vele való kö-
zösség lehetőségét. A nagy-
szombati Húsvéti vigília 
szertartásában néhány napja 
ezt énekeltük: „Az égben 
immár ujjongva zengjen az 
angyalok kórusa, és ujjong-
janak Isten csodálatos mű-
vei: fölséges nagy Kirá-
lyunk győzelmét búgó kürt-
nek hangja áldva áldja! A 
föld is örvendjen, hogy ek-
kora fényár sugárzik rája, 
és a nagy Király örök tün-
döklése árad el rajta; érezze 
meg az egész nagyvilág: 
már tovatűnt a bűnnek ár-
nya! És vígság töltse el szent 
anyánkat, az Egyházat, hogy 
ilyen fényesség ragyog benne, 
visszhangozzék a nép szent 
éneke, bátran töltse be az 
Isten házát!” Megváltottsá-
gunknak örömét élhetjük te- 

hát most át, a húsvéti idő-
ben, ötven napon át, és külö-
nösen annak is ebben az első 
hetében, húsvét nyolcadában. 

A gondviselő Isten a 
húsvéti öröm egészen sajá-
tos vonatkozásával is meg-
ajándékozott bennünket, hi-
szen két évtizede Szent II. Já-
nos Pál Tharros c. püspökké 
és esztergomi segédpüspökké 
nevezte ki Spányi Antalt. A 
püspökszentelésre 

1998. március 28-án ke-
rült sor Budapesten. Szintén 
Szent II. János Pál öt eszten-
dővel később éppen ezen a 
napon, 2003. április 4-én Szé-
kesfehérvár 20. megyés püs-
pökévé nevezte ki. Beiktatá-
sára pedig május 24-én, Szűz 
Mária a keresztények segítsé-
ge emléknapján került sor. 
Mire kapott Főpásztorunk 
meghívást és küldetést húsz 
éve püspökként és tizenöt éve 
megyés püspökként az apos-
tolutódi szolgálatban? 

A húsvéti időben egyhá-
zunk liturgiája az Apostolok 
cselekedetének könyvét elő-
szeretettel adja kezünkbe. Itt, 
ebben könyvben, Mátyás 
apostol kiválasztása kapcsán 
ezt olvassuk: „Szükséges te-
hát, hogy azok közül a férfiak 
közül, akik egész idő alatt 
együtt voltak velünk, amíg 
közöttünk járt az Úr Jézus, 
kezdve a János keresztségé-
től addig a napig, amelyen 
felvitetett tőlünk: még valaki 
tanúja legyen velünk 
együtt az ő feltámadásá-
nak.” A hangsúly itt a 
feltámadásról szóló tanúság-
tételen van, hiszen Jézus 
életének eseményeit sokan 
megtapasztalhatták, ha nem 
is a teljességét, de hosszabb 
rövidebb ideig vele lehettek. 

Péter apostol pünkösdi 
beszédében is erre hivatko-
zik: „Izraelita férfiak! Halljá-
tok meg szavamat! A názáreti 
Jézust az Isten igazolta előtte-
tek 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 lénye-
ges sajátossága, hogy a fel-  

Hajdu Ferenc püspöki helynök homíliája Spányi Antal megyés püspök jubileumi szentmiséjén 
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Társul szegődik paptest-
véreihez, akiket hónapról-
hónapra vár akár születés 
vagy névünnep alkalmából, 
akár beszélgetés, közös ima 
vagy papi zarándoklat köze-
pette. Papjainak szolgálatát 
segíti, amikor Egyházmegyei 
Törvénykönyvet és a Papi lel-
kiség direktóriumát adja ke-
zükbe. 

Társul szegődik a hívek-
hez, akár az egyházmegyei 
nap, lelki napok, látónap, 
vagy zarándoklat kínálja a le-
hetőséget. Járja körbe az egy-
házmegyét Vértessomlótól 
Alsószentivánig, Makkos- 
máriától Bodajkig. Teszi al-
kalmassá ezeket a helyeket a 
találkozásra, a főpásztor és a 
hívek, Isten és az ember talál-
kozására. És hogy mások is 
vállalják ezt a társul szegő-
dést, ezért segíti és szorgal-
mazza a karitász-csoportok 
szolgálatát.  

Aranyam és ezüstöm 
nincs, mondhatja el a szent-
leckében hallottak szerint Pé-
ter apostollal, de amim van, 
azt adom. Főpásztorunk sem 
rendelkezik korlátlan lehető-
ségekkel, de néhány intézmé-
nyünkkel különösen is kife-
jezi, hogy ott van a bajba 
jutott emberek mellett. Akik 
egzisztenciálisan is vészhely-
zetbe kerültek, például vá-
lasztaniuk kell a magzatuk és 
a jövőjük között, akiket bán-
talmaznak, akik sajátos gon-
dozást igényelő gyermekekkel 
vannak. Tudják és nap mint 
nap megtapasztalják, nincse-
nek egyedül, mert Antal püs-
pök 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!) 

rad. A kenyértörésben isme-
rik csak fel, az utolsó va-
csora gesztusa nyitja meg a 
szemüket. Jézus ekkor eltű-
nik, és ők pedig visszaszalad-
nak Jeruzsálembe, megosztják 
a többiekkel az örömhírt: a 
Mester él! 

Nem aktuális ez a törté-
net napjainkban is? Kortársa-
ink, de talán sokszor mi ma-
gunk is ott botorkálunk az 
emmauszi úton, csalódottan, 
elhagyottan, bizonytalansá-
gok között… Nem kevés 
ember jut el oda, hogy 
megkérdőjelezi az irgalmas 
Isten jóságát… Magunkra 
maradunk kísértéseinkkel, 
melyek aztán könnyen le-
győznek minket. Szomorúak 
vagyunk, mert elveszítettük 
reményünket. Azt érezzük 
nincs senki, aki velünk 
lenne, bármibe belekapasz-
kodnánk, de nem találunk 
semmit és senkit. Pedig a fel-
támadt Jézus ott van velünk is 
ezen az úton! 

Tanúságot tenni a feltáma-
dásról nem jelent mást, mint 
az evangéliumi példázat sze-
rint társul szegődni a re-
ményvesztett, elhagyatott, 
csalódott, kilátástalan élet-
helyzetben 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 feltá-
madásról, ami nem keveseb-
bet jelent, mint az itt és 
most, az új jövő lehetőségét 
felkínálni napjaink „emma-
uszi útján” járóknak. En-
nek a tanúságtételnek na-
gyon sok megnyilatkozását 
tapasztalhattuk meg az elmúlt 
másfél évtizedben Antal püs-
pök atya szolgálata által. 

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 vázlato-
san, de ezek voltak azok ál-
lomások, események, me-
lyek a felkészülést jelentet-
ték. Az evangéliumban 
imént hallott emmauszi tör-
ténet gondolata jut eszünk-
be: Hát nem ezeket kellett 
elszenvednie a Krisztusnak, 
hogy bemehessen dicsőségé-
be? ,Hát nem ezeket kellet 
átélnie Antal püspök atyá-
nak, hogy tizenöt esztendő-
vel ezelőtt átvegye egyház-
megyénk kormányzását, a 
nyugállományba vonuló Ta-
kács Nándor püspök atyától 
és tanúságot tegyen a feltá-
madásról? 

Főpásztori szolgálatának 
középpontjában ez a tanúság-
tétel áll: felkínálni és mun-
kálni a szebb és jobb életet, 
embereknek és intézmények-
nek 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 Fejedel-
mét, hanem szenteljék magu-
kat teljes szívvel azoknak is, 
akik az igazság útjáról vala-
miképpen letértek, vagy nem 
ismerik Krisztus evangéliu-
mát és üdvözítő irgalmát, 
hogy végül mindenki "teljes 
jóságban, igazságban és 
egyenességben" (Ef 5,9) él-
jen. (Chritus Dominus 11.) 

Mit jelent ez a tanúságtétel 
a gyakorlati, minden napi 
életben? 

A mai szentmise a koráb-
ban már idézett emmauszi ta-
nítványok történetét tárja 
elénk. Két szomorúan ballagó 
tanítvány, akik az ünnepek 
után a Jeruzsálem közelében 
található Emmauszba men-
nek haza. Akit Messiásnak 
tartottak, halott: legalábbis 
szerintük. Megsemmisült 
minden reményük, életük 
értelmét veszítették el. Is-
merjük a folytatást: Jézus 
lesz vándorlásuk társa, be-
mutatja nekik a jövendölé-
sekre utalva saját életét úgy, 
hogy közben a két szomor-
kodó számára ismeretlen ma- 

(Folytatás a 4. oldalról!) 
 
elképzelhetetlen volt a 
Magyar Egyház számára. 
Ezek az évek tapasztalat-
szerzéssel teltek, a főegyház-
megye nógrádi részén Lu-
dányhalászi, majd Szécsény 
lettek a kápláni szolgálat 
helyei, ahol az ottani val-
lásosság megtapasztalása új 
teret jelentett az addig is-
mertekhez képest. 

A Budapestre való vissza-
helyezés után a Haller téren 
először káplán, majd plébá-
nos lett. Ezt követően 1992-
2003 közt Budapest-Er-
zsébetváros (Rózsák tere) 
plébánosa, ahol nagyszabá-
sú templom-rekonstrukciós 
munkákat kezdett. Itt nem 
csupán a templom épületé-
nek renoválását, „feltámasz-
tását” tartotta fontosnak, de 
az egész plébániai élet újjá-
szervezését is. Ezek az em-
beri kapcsolatok oly mélyek 
és időtállóak, hogy itt Fe-
hérváron is gyakran felkere-
sik egykori hívei, vagy hív-
ják meg, valamilyen alkalom-
ból kérve lelkipásztori szol-
gálatát.  

1994-ben pápai kápláni cí-
met nyert, majd egy évvel 
később 1995-ben érseki ál-
talános helynök és főszent-
széki bíró lett, mely által 
főpásztora legközvetlenebb 
munkatársának számított. 
Paskai László bíboros 
úr mellett egyházkormányzati 
ismeretekre és gyakorlatra 
nyílott lehetősége. Fontos 
megjegyezni és sok min-
dent elárul Antal püspök 
atyáról, hogy a központi 
szolgálatokat végezve sem 
szakad el híveitől, szinte a 
legutolsó időkig plébános 
maradt.  

Ilyen felkészítés és felké-
szülés után dönt úgy Szent 
II. János Pál pápa, hogy 
az egykori Tharros, mely 
Szardínia szigetén fekszik, 
címzetes püspöki szolgálatá-
ra és az Esztergom-Buda-
pesti Főegyházmegye se-
gédpüspökévé nevezi ki.  

Ebben az időszakban a 
Püspökkari Konferencia a 
magyar katolikus sajtó meg-
újulásának fontos feladatát 
bízza rá, a Katolikus Rádió 
megszervezését és vezetését. 
A 2004 Pünkösdjén elinduló 
Rádió vezérigazgatója lett.  
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A Székesfehérvári Egy-
házmegye és a Központi 
Szeminárium szervezésében a 
Papnevelő Intézet dísztermé-
ben konferenciával, valamint 
az Egyetemi templomban 
április 7-én szentmisével 
emlékeztek meg Prohászka 
Ottokár püspök halálának 91. 
évfordulójáról. A századfor-
duló magyar kereszténységé-
nek meghatározó személyisé-
ge szellemi-lelki örökségét 
Klestenitz Tibor, S. Szabó 
Péter, Szabó Ferenc SJ Pro-
hászka-kutatók méltatták. 
Mózessy Gergely püspöki 
levéltáros, gyűjteményigazga-
tó, a konferencia szervezője 
elmondta, az egyház az ünne-
pek rendjében él, mivel Pro-
hászka püspök halálévfordu-
lója idén húsvétra esett, ezért 
későbbi időpontot kellett 
találni a megemlékezésnek. 

Klestenitz Tibor Prohász-
ka-kutató egy évtizede lépett 
a hagyományos tavaszi kon-
ferenciák előadói közé. "Az 
anyaszentegyház Amerikában 
imponált nekem legjobban" – 
idézettel meghirdetett előadá-
sában összegezte a püspöknek 
az Egyesült Államokban tett 
1904-es utazása során szerzett 
tapasztalatait és meglátásait, 
Prohászka Amerika-képét. 

S. Szabó Péter Prohászka- 
kutatása újdonságokat hozott. 
Prohászka Ottokár beköszö-
nő, „Mint szent karácsony 
püspöke...” kezdetű pásztorle-
velét vizsgálva kiemelte az 
apostoli utódlás jelentőségét, 
valamint bemutatta a kará-
csony és a szabadság össze-
vetését Prohászka írásaiban. 

Szabó Ferenc SJ a közelgő 
Eucharisztikus Világkong-
resszus apropóján, Prohászka  

életpályáját követve kibonta-
kozó misztikáját elemezte, 
melynek középpontjában az 
Eucharisztia állt. 

Prohászka utolsó beszédé-
nek helyén, az egyetemi temp-
lomban tartott koncelebrált 
szentmisét Spányi Antal me-
gyés püspök, Cserháti Ferenc 
püspökkel, valamint Pápai 
Lajos nyugalmazott püspök-
kel, aki Gárdonyi Gézát idéz-
ve 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 egy-
ségben volt. Hatását nehéz 
felülmúlni, örökségét ezért is 
kell ápolni és megőrizni. A 
katolikus egyháznak, a ma-
gyar léleknek kevés ilyen 
nagyformátumú egyénisége 
volt. Mindenek előtt megújí-
totta a magyar papnevelést, és 
létrehozta a semmiből a ke-
resztény értelmiséget". 

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

 
Berta Kata 

Fotó: Lakata Pál 

(Folytatás az 5. oldalról!) 
 
mert egyházmegyénk iskolái-
ban biztonságos környezetet 
és szilárd értékrendre támasz-
kodó oktatást kap a pedagó-
gusok szolgálata által, akik-
nek munkáját a Főpásztor 
biztosítja. A központi i ntéz-
mények és a plébániák élete, 
tevékenysége i s arra i rá-
nyul, h ogy az emmauszi 
úton mindig l egyen v alaki, 
aki elkíséri a bizonytalano-
kat. Így tesz tanúságot Fő-
pásztorunk v ezetésével egy-
házmegyénk a feltámadásról. 
Erről a tanúságtételről kell 
majd egykor számot adni 
Antal püspök atyának, de ne-
künk az Ő munkatársainak is. 

Öröm és hála van lelkünk-
ben, és Szent Atanáz szavaival 
elmondhatjuk: Egyébként sze-
retteim, ugyanaz az Isten 
engedte meg, hogy évenként 
megüljük ezt a napot, aki 
kezdetben meghatározta ezt 
az ünnepet. Ő maga, aki 
üdvösségünkért halálra ad-
ta Fiát, üdvösségünkért ad-
ta nekünk  ezt az ünnepet,  

amelyet minden évben meg-
tartunk. Ez az ünnep útmu-
tató számunkra a világban 
ránk zúduló viszontagságok 
között. Most is az üdvösség-
nek azzal az örömével tölt el 
bennünket Isten, amely ebből 
az ünnepből származik, mi-
közben egy közösségbe gyűjt 
bennünket össze. Lélekben 
mindenkit mindenütt össze-
köt, 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 egy-
ségében testvérként fűzi össze. 

A mai ünnepen ehhez 
kérjük a Feltámadt Urunk 
kegyelmét, Antal püspök 
atyánkra és egész egyházme-
gyénkre! Hiszen így válhat 
valósággá rajtunk és bennünk 
a zsoltáros szava: Örvendez-
zenek mindazok, akik az 
Urat szívből keresik. 

Amen. 
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Emlékesttel tisztelegtek 
Székesfehérváron, a február-
ban elhunyt Kallós Zoltán, 
Kossuth-nagydíjas erdélyi 
magyar néprajzkutató, népze-
negyűjtő előtt. A Nemzet 
Művészéhez méltó népzenés, 
néptáncos eseményt a Szent 
István Hitoktatási és Műve-
lődési Házban tartották április 
3-án. 

A műsorban olyan muzsi-
kusok és táncosok szerepel-
nek, akik megye- és ország-
szerte, illetve külföldön méltó 
módon képviselték eddig és 
képviselik a jövőben is Kallós 
Zoltán által ránk hagyomá-
nyozott közös örökségünket, 
és alázattal, tisztelettel adják 
tovább éppúgy, ahogy azt a 
mester is tette. Az est lehető-
séget adott az emlékezésre 
azoknak is, akik Kallós Zol-
tán 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 születés-
napja adta. Tiszteletére elké-
szült a népzenei gyűjtését 
közreadó Kallós Archívum 
lemezsorozat 26. lemeze Fér-
fiének címmel, melyen ő és 
férfiénekesei szerepelnek. Az 
emlékest szervezői kedves 
dalaiból szerkesztették a mű-
sort, a kiváló előadók mellett 
közös éneklésre szólították a 
tisztelőket a húsvéti örömün-
nep lezárásaként. 

 „Megrendül az ember, ha 
elveszít valakit, akit szeretett.  
Azért vagyunk együtt ezen az 
estén, mert mindannyian sze-
rettük Tanár Urat. Az ő egy-
szerűségét, szerény csendes-
ségét, ami csak az igazán 
nagy emberek sajátja. Igyeke-
zett megajándékozni minden-
kit lelkének kincseivel. Sze-
rettük, ahogy időről időre át-
nyújtotta ajándékait, amelye-
ket most már felelősségtelje-
sen őriznünk kell. Szeretjük 
azt az embert, aki alázattal tu-
dott szolgálni egy nemzetet, 
annak lelkét és szellemiségét. 
Örökségét - amelyet elrabol-
tak tőle – visszaszerezte, és 
készséggel, nagylelkűen adta 
oda a nemzetnek. Lehajolt a 
legkisebbekhez is. Ment és 
kereste azt, ami hiteles, ami 
igaz. Hol üldözések közepet-
te, hol bujkálva, hol éjszaka, 
osonva ment, hogy semmi el 
ne vesszen, hogy minden 
megmaradjon, hogy a kin-
csünk teljes legyen” - mondta 
emlékező beszédében Spányi 
Antal megyés püspök. 

A székesfehérvári tanítvá-
nyok, barátok és tisztelők ne-
vében Dr. Altorjay András 
emlékezett.  

Az eseményen részt vett 
Vargha Tamás honvédelmi 
miniszterhelyettes, Székesfe-
hérvár országgyűlési képvise-
lője, Dr. Cser-Palkovics And-
rás polgármester és Brájer 
Éva alpolgármester is. 

 
Berta Kata 

Fotó: Simon Erika 

Mindannyiunk közös érde-
ke a teremtett világ védelme, 
erre hívja fel a figyelmet min-
den év áprilisában a Föld nap-
ja köré szervezett számos ese-
mény világszerte. Ebből az al-
kalomból tartottak családi 
programot a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Múzeumban is 
április 21-én.  

A múzeum munkatársai 
Kis Emőke vezetésével izgal-
mas programokkal várták az 
iskoláskorú gyermekeket és 
szüleiket, valamint kísérőiket. 
A családi nap „Ültess virágot” 
felhívással, kertészkedéssel 
kezdődött. Majd „Noé bárká-
ja” címmel kézműves foglal-
kozásokat tartottak a kicsiknek  

a múzeumkertben. Olyan 
anyagokból készültek kézmű-
ves ajándékok, amelyek sze-
lektív gyűjtőkbe, vagy sze-
méttárolókba kerültek volna.    

Meglepetésprogrammal is 
készültek a szervezők, kitele-
pült a Herosz Fehérvári Állat-
otthona. Bódyné Szarvas Éva 
önkéntes a felelős állattartás-
ról tartott előadást a gyerekek-
nek. Lehetőséget adva cicák-
kal és a kutyákkal való talál-
kozásra, játékos feladatok-  
kal mutatta be a kicsiknek, 
hogy a háziállatok védelme is 
hozzátartozik Földünk élővilá-
gához. 

 
Berta Kata 

Spányi Antal megyés püs-
pök a székesfehérvári Püspöki 
Palotában fogadta március 26-
án a libanoni küldötteket, 
akikkel megbeszélést folyta-
tott a libanoni keresztények 
helyzetéről, életéről. A főpász-
tor nagyra értékelte a libanoni 
keresztények missziós jelen-
létét Közel-Keleten, és fontos-
nak tartotta az ott élő keresz-
tények lelki és anyagi meg-
segítését. A magyar katolikus 
egyházon,   illetve   a  Magyar  

Katolikus Karitászon keresz-
tül továbbra is támogatni kí-
vánja tanúságtévő életüket és 
imádkozik értük. 

Salim Jreissati, Libanon 
igazságügyi minisztere szemé-
lyes ajándékot adott át Spányi 
Antal püspök atyának, aki 
szintén ajándékkal viszonozta 
ezt. A találkozón Székesfehér-
vár városát Mészáros Attila 
alpolgármester úr képviselte. 

 
Fotó: Ugrits Tamás 
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Az Alba Caritas Hungarica 
Alapítványának szervezésében 
karitász önkénteseknek és 
munkatársaknak tartottak szak-
mai napot április 26-án a Kato-
likus Karitász Országos Köz-
pontjának munkatársai: Decsi 
Bíró Adrien képzési referens és 
Zagyva Richárd országos igaz-
gatóhelyettes. A szociális-
karitatív alapképzésre elsősor-
ban a kilenc, Székesfehérváron 
működő Karitász Önkéntes-
csoport tagjait várták. 

A megjelenteket Sinkovics-
né Máté Hortenzia, az Egyház-
megyei Karitász vezetőhelyet-
tese és Zemlényi Katica, a 
Krisztus Király Plébánia kari-
tászcsoportjának vezetője kö-
szöntötte.  

Decsi Bíró Adrien elmond-
ta, az országjáró képzés célja, 
hogy a karitászmunkatársak se-
gítséget kapjanak ahhoz, hogy 
önkéntes csoportjukat hatéko-
nyan működtessék. Szakmai tá-
mogatást kapjanak a szervezé-
sek, programok lebonyolításá-
hoz, a megfelelő források kere-
séséhez. Fontos cél, hogy a 
szociális és karitatív feladato-
kat a segítő szeretet lelkiségé-
vel, közösségben tudják megél-
ni, mellyel az önkéntes munka 
a legeredményesebben műkö-
dik a rászorulók felé. 

A szakmai képzésen Zagy-
va Richárd a karitászmunkáról, 
a közösségről, az önkéntesség-
ről, a programszervezésekről, a 
projektekről és pályázatokról,  
a   karitászcsoport   munkájáról  

tartott előadást. Széleskörűen 
bemutatta a Karitász 8 tevé-
kenységi területét: a karitatív 
munkát a hajléktalanokkal, a 
fogyatékkal élőkkel, a szenve-
délybetegekkel, a családok-
kal, az idősekkel és a mene-
kültekkel, valamint beszélt a 
hozzáértő segítésről katasztró-
fahelyzetben. 

A Krisztus Király Plébánia 
Közösségi Házában tartott 
szakmai nap a templomban 
szentségimádással zárult. 

A képzés folytatódik 
majd, hisz a Székesfehérvári 
Egyházmegyében 105 plébá-
niai karitászcsoport működik. 
Rajtuk keresztül juttatják el az 
országos segélyprogramokat a 
rászorulókhoz. Jelenleg a 
vetőmagprogram keretében 
osztják szét az adományokat. 
Az „Öngondoskodó háztartá-
sokért” – akciónak köszönhe-
tően az utóbbi években az 
egyházmegyében évente több-
száz család jut ingyenesen 
vetőmaghoz, hogy a család-
tagok folyamatos munkájának 
eredményeként friss zöldség 
kerülhessen nyáron az aszta-
lokra. Tovább folyik a LAK6 
és a Szép otthon program is, 
amelynek hatósugarába azok 
a rászorultak kerülnek, akik-
nek lakhatása valamiképpen 
veszélybe került, vagy meg 
kell teremteni a megfelelő 
lakókörnyezetet. 

 
Berta Kata 

Fotó: Somogyi Tamás 

közös konzorciumban való-
sul meg.  

A nagyszabású projekt, 
több mint 450 millió forint 
értékben, két év alatt fejleszt 
egy olyan applikációt, amely 
az autista személyek min-
dennapjait, életminőségét 
teszi majd könnyebbé. Egy 
innovatív és korszerű esz-
közt 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 használhas-
sák majd az applikációt.  

A projekt legnagyobb 
előnye, hogy egységes rend-
szerben, de egyéni igényekre 
szabható támogatást hoz 
létre, ezáltal az autista sze-
mélyek, családtagjaik, s az 
őket segítő szakemberek 
könnyedén és közösen állít-
hatják össze a felhasználó 
számára szükséges segítsé-
get. A mindennapok meg-
könnyítése mellett a fejlesz-
tés segíti az autista emberek 
szolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférését 
is.  

 
Berta Kata 

Fotó: Somogyi Tamás 

Tájékoztató rendezvényt 
szervezett április 27-én a 
Székesfehérváron is megnyílt 
Autisták Országos Szövetsé-
ge Info-Pont irodája, amely 
segítséget nyújt az érintett 
családoknak a korszerű autiz-
musismeretek megszerzésé-
ben, információáramoltatás-
ban, kapcsolatépítésben, helyi 
együttműködések elindításá-
ban, a szakszerű segítség 
elérésében. Az irodát Fehér-
váron a Más Fogyatékos 
Gyermekekért Alapítvány 
működteti, amelyet a Székes-
fehérvári Egyházmegye is 
támogat. Az eseményen be-
mutatásra került egy új mo-
bilalkalmazás az autistákért. 

A tájékoztató rendezvény 
vendége volt Spányi Antal 
püspök, aki 2008 óta támo-
gatja 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 iro-
dák az Autisták Országos 
Szövetségének szolgáltatásait 
nyújtják az ország hat pont-
ján, köztük Fehérváron is. A 
regionális központ tájékozta-
tó rendezvényt szervezett, 
melynek keretében bemutat-
ták a fejlesztés alatt álló DA-
TA mindennAPPra elnevezé-
sű mobil applikációt, info-
kommunikációs eszközt. Az 
AOSZ új projektje, az MTA-
ELTE Autizmus Szakmód-
szertani     Kutatócsoportjával  
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Nem mindennapi körülmé-
nyek között ünnepelhette szüle-
tésnapját egy 8 éves kisfiú ápri-
lis 24-én Székesfehérváron. 
Különleges ajándékozásra ke-
rült sor a Fejér Megyei Hírlap 
székházában. A mozgássérült 
fiú születésnapjára kerekesszé-
ket kapott ajándékba Richter 
Flórián cirkuszművész, Arany 
Bohóc-díjas lovasakrobatától, 
amelyhez egy speciális futóbi-
ciklivel és játékkal csatlakozott 
dr. Cser-Palkovics András pol-
gármester és Spányi Antal me-
gyés püspök. 

A cirkuszművész elfoglalt-
sága miatt nem tudott részt 
venni az ünnepségen, de Nagy 
Zoltán Péter főszerkesztő-
helyettes egy televíziós beszél-
getésen keresztül közvetítette a 
születésnaposnak küldött üze-
netét. „Számunkra nagy büsz-
keség és nagy öröm, hogy tud-
tunk venni neked egy kerekesz-
széket, és remélem, hogy jövő-
re újra látunk téged a cirkusz-
ban” – mondta az akrobata, aki 
az interjúban felelevenítette a 
találkozást, amikor feltűnt szá-
mára a nehezen mozgó kisfiú, 
akinek személyesen segített be-
jutni a cirkuszba. Elmondta, 
hogy rászorulóknak és fogya-
tékkal élőknek gyakran terem-
tenek lehetőséget maradandó 
cirkuszi élményhez jutni – pél-
dául látássérültek simogathat-
nak elefántot, tevéket, zebrákat. 
Az ajándékot – amit Németor-
szágban gyártattak kifejezetten 
Richard méretére – a Taxisok 
és civilek a beteg gyerekekért 
Alapítvány alapítója hozott el a 
kisfiúnak.  

Spányi Antal megyés püs-
pök is csatlakozva a kezdemé-
nyezéshez, megfogalmazta szü- 

letésnapi gratulációját, majd 
egy legókészletet adott át a 
kisfiúnak. Beszélt a szeretet, a 
megértés és a támogatás fon-
tosságáról. „Örülök annak, 
hogy ilyen valós problémáról 
tudunk most hírt adni a sajtó-
ban, amikor annyi nem valós 
problémától hangos mostaná-
ban a világunk” – fogalmazott 
a főpásztor. 

Dr. Cser-Palkovics András 
polgármester megköszönte a 
nap főszereplőjének, Richter 
Flóriánnak a nemes felaján-
lást, és méltatta a rászorulók 
felé tett rendszeres gesztuso-
kat, kezdeményezéseket. „Ez 
egy csodálatos dolog: hány 
olyan helyzet van az életünk-
ben, amikor látjuk, hogy 
valaki segítségre szorul – ha 
ezt megtesszük, jobb hely lesz 
ez a világ. Ki nagyobb, ki 
kisebb módon, de sokat tu-
dunk egymásnak segíteni a 
szebb, mosolygósabb világért, 
különösen a gyermekek vilá-
gáért.” 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 jár-
ta végig a kerekesszékével   
az épületet.  A különleges 
születésnap és közös ajándé-
kozási alkalom végén a Fejér 
Megyei Hírlap munkatársai-
nak kíséretében távozott az 
épületből Richárd, aki immár 
gyors tempóban kerekezett 
édesanyja mellett vissza az 
iskolába. 

 
Berta Kata 

Fotó: Simon Erika 

1801-ben megnyitotta 
kapuit az Aggpapok Otthona, 
és a következő esztendőben 
az egyházmegyei szeminári-
um is a hajdani karmelita 
rendház épületében. József 
nádor személyében támogató-
ra talált, s így 1802-ben meg-
nyílhatott a fehérvári papne-
velő intézet 4 tanárral és 23 
növendékkel.  

Még ebben az évben befe-
jezte a kor elvárása szerinti 
reprezentatív püspöki palota 
felépítését is, amely a hazai 
copf stílus máig kiemelkedő 
képviselője. 

A megemlékezés végén a 
résztvevők koszorút helyez-
tek el Milassin Bertalan Mik-
lós püspök sírjánál. Idén 
harmadik éve kerül megren-
dezésre az esemény. 

 
 

- Marian - 
Fotó: Molnár Viktória 

A Székesfehérvári Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében Székesfehér-
vár 2. püspökére, Milassin 
Bertalan Miklósra emlékez-
tek születésének 282. évfor-
dulóján 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 bunyevác-
horvát földművesek voltak. A 
bajai ferences rendi szerzete-
sek felismerték tehetségét, 
támogatták tanulmányai el-
végzésében, és felvételt nyert 
a ferences rendbe, ahol a 
Miklós nevet kapta. A pap-
hiány miatt még teológiai 
tanulmányainak befejezése 
előtt felszentelték.  

Azok az érettségizett, vagy érettségi előtt álló fiatalok, 
akik papi hivatást éreznek magukban, és a Székesfehérvári 
Egyházmegye keretében kívánnak papi szolgálatot teljesí-
teni, 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 önéletrajzá-
ban 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 érte-
sítést. 
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minden díszt, és az Oltári-
szentséget a mellékoltárhoz 
vitték. A szertartás csendben 
fejeződött be. A kispapok és a 
hívek még tovább virrasztot-
tak, az imát Bak Ádám diakó-
nus és Korb Tamás vezette. 

Nagypénteken délután 
Spányi Antal püspök vezeté-
sével a város papjai és hívei 
közös keresztutat jártak a   
Palotavárosban a több évtize-
des hagyománynak megfele-
lően. Az egyes stációknál a 
főpásztor olvasott fel. Az el-
mélkedések a családban meg-
élt keresztek hordozásáról és 
azok krisztusi szeretettel való 
elfogadásáról szóltak.   

A Nagypéntek esti szertar-
tás kezdetén, a csendes bevo-
nulás után a főpásztor arcra 
borult az oltár előtt. A Passió 
eléneklése után Spányi Antal 
megyés püspök arról elmél-
kedett, Jézus önként adta éle-
tét értünk, hogy megsemmi-
sítse bűneinket. Nem va-
gyunk rá méltóak, de szenve-
dése által mégis új életet 
ajándékozott nekünk. A szer-
tartásban elhangzottak az 
egész világért mondott egye-
temes könyörgések, amelyet a 
kereszthódolat követett.  

Húsvét vigíliamiséje a 
tűzszenteléssel kezdődött. 
Spányi Antal püspök megál-
dotta a húsvéti gyertyát, 
amellyel bevitte a fényt a 
templomba. Meggyújtották a 
hívek gyertyáit, és az ószö-
vetségi olvasmányok után 
fölgyúltak a fények, fölzúgtak 
ismét a templom harangjai, 
megszólaltak a csengők, fel-
csendült a Dicsőség éneke. 
Ezután következett  a kereszt- 

A szent három nap, Nagy-
csütörtök, Nagypéntek és az 
ünnepélyes Húsvéti vigília 
segítségével minden évben 
átéljük az Úr szenvedését, ha-
lálát és feltámadását. Ezek a 
napok elénk állítják azokat az 
eseményeket, amelyek Isten 
szeretetének legfőbb meg-
nyilvánulásai az emberek 
iránt.  Nagycsütörtök délelőtt 
az olajszentelési mise vezeti 
be a hívőket a szent három 
nap ünneplésébe. Spányi An-
tal megyés püspök a székes-
egyházban megszentelte a ke-
resztelendők és a betegek ola-
ját, valamint a krizmát. Az 
egyházmegye papsága meg-
újította a papszenteléskor tett 
ígéreteit. A főpásztor arról 
beszélt Nagycsütörtök déle-
lőttjén, hogy a papi hivatás 
örömét és a meghívottság há-
láját ünnepli az egyház. 

Az utolsó vacsora emléké-
re tartott szentmisében, Nagy-
csütörtök este az egyházme-
gye főtemplomában az Oltári-
szentség és az egyházi rend 
alapítására emlékeztek. 
Spányi Antal megyés püspök 
homíliájában rámutatott, 
hogy Jézus Krisztus, a Meg-
váltó megnyitotta számunkra 
az örök életbe vezető utat, et-
től kezdve nekünk is választa-
nunk kell az Élet és a Halál 
között. Ezen a napon mosta 
meg Jézus, mint egy szolga, 
tanítványainak lábát. Erre az 
eseményre emlékezve a me-
gyés főpásztor megmosta a 
fehérvári plébániák küldöttei-
nek lábát. A szentmise végén 
Jézus elfogatásának és szen-
vedése kezdetének jelképe-
ként eltávolítottak  az oltárról  

ket, meghalt értünk, hogy örök 
életünk lehessen.  

A püspöki húsvéti szertar-
tások a Húsvétvasárnapi ünne-
pi szentmisével zárultak. A 
föltámadás Isten ajándéka, 
szeretetének kézzel fogható és 
örök jele: én veletek vagyok a 
világ végéig - mondta Jézus. 
Ezt az ajándékot nem magunk-
nak kaptuk, hanem azért, hogy 
menjünk el az egész világra és 
tegyünk tanúságot róla. Le-
gyünk az apostolokkal együtt 
mi is a feltámadás tanúi. 
Krisztus feltámadt! Valóban 
feltámadt! - hirdette ünnepi 
beszédében Spányi Antal püs-
pök. 

Berta Kata 

ség liturgiája, melynek során 
három fiatal részesült a ke-
resztség és bérmálás szentsé-
gében. A hívek megújították 
keresztségi fogadalmukat, 
majd a főpásztor körbejárva 
meghintett mindenkit a szen-
telt vízzel. A szentmise ünne-
pélyesen folytatódott, az Ol-
táriszentség visszatért a 
templomba. Az esős időjárás 
miatt a szokásos belvárosi 
körmenet elmaradt. A 
záróáldás előtt Spányi Antal 
püspök elmondta: végigéltük 
a Nagyhét eseményeit, a jeru-
zsálemi bevonulás örömét, 
majd a Nagypéntek kín-
szenvedésének szomorúságát.   
Jézus   magára  vette  bűnein- 

A Székesfehérvári Egyház-
megyei Karitász idén tavasszal 
15 település 100 családja szá-
mára juttat el ingyenesen 20-
féle vetőmagot tartalmazó cso-
magot, amely a gondos odafi-
gyelés, munka során – remé-
nyeink szerint – bőséges ter-
mést fog eredményezni. A se-
gélycsomag tartalma: karalá-
bé, petrezselyem, cékla, spe-
nót, fejes saláta, spárgatök, sü-
tőtök, uborka, sárgarépa, zöld-
borsó, kukorica, dughagyma, 
étkezési szárazbab és virág-
mag. A vetőmagcsomag értéke 
3.100,- Ft. Az adományokat a 
Székesfehérvári Karitász 11 
önkéntes plébániai karitász-
csoport munkatársainak a se-
gítségével osztja ki. 

Karitász 

A Katolikus Karitász 
nagyböjti országos tartósélel-
miszer-gyűjtés és -osztás hús-
véti lezárultával (összesen 
200 tonna 27.000 családnak, 
ebből Székesfehérvári Egy-
házmegye: 13.000 kg 3.200 
családnak) újabb országos 
program vette kezdetét, az 
„Öngondoskodó háztartáso-
kért  vetőmag” program. A 
katolikus egyház hivatalos 
segélyszervezete fontosnak 
tartja, hogy a rászorulók tá-
mogatása lehetőleg az önerő 
hozzáadásával valósuljon 
meg. Az öngondoskodás el-
érése a cél, amikor a bajbaju-
tott előbb-utóbb külső segít-
ség nélkül, önmagára, erőfor-
rásaira támaszkodva tud az 
életben boldogulni.  
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A szent életű fiatal hitval-
lóra, Kaszap Istvánra emlé-
keztek szülővárosában, Szé-
kesfehérváron, a sírjánál álló 
Prohászka-emléktemplomban 
március 24-én. Az imameg-
hallgatásokról elhíresült je-
zsuita novícius születése év-
fordulóján Spányi Antal me-
gyés püspök tartott ünnepi 
szentmisét a jezsuita rendtar-
tomány képviselőivel, Sajgó 
Szabolcs SJ vice posztulá-
torral, Koronkai Zoltán SJ a 
magyar jezsuita rendtarto-
mány elöljárója Vizi Elemér 
személyes küldöttével, And-
rás Attila SJ a miskolci jezsu-
ita közösség elöljárójával, va-
lamint Lovász László Raj-
mund OFM ferences szerze-
tessel, Brückner Ákos Előd 
O.Cist. ciszter szerzetessel, 
Virth József OFM Cap. kapu-
cinus szerzetessel, a város és 
az egyházmegye megjelent 
papságával. 

A céltudatos, elhatározá-
saiban kitartó, sportos fiatal-
embert a magyar cserkészek, 
a hívő fiatalok ma is példa-
képnek tartják. A Kaszap Ist-
vánra emlékező szentmisék-
ben tiszteletük jeléül rendsze-
resen részt vesznek a cser-
készcsapatok képviselői. Szü-
lővárosának közéleti vezetői 
is minden évben képviseltetik 
magukat az ünnepen, hogy a 
főpásztorral közösen megem-
lékezzenek Székesfehérvár 
díszpolgáráról. 

Akivel beszélgetünk, aki-
vel megosztjuk gondolatain-
kat, annak szeretünk a szemé-
be 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 – kezd-
te Tóth Tamás  esperes-plébá- 

nos személyes hangú köszön-
tőjét. Szívünk szemével mi    
is Isten szemébe tekinthetünk, 
hogy akár szenvedésben vagy 
örömben meglássuk benne     
a vigasztalás, a szeretet aján-
dékát. 

Isten ajándéka, hogy az 
idén, éppen Virágvasárnap 
előestéjén, Krisztus szenve-
déstörténetét felidézve emlé-
kezhetünk meg a súlyos be-
tegségét hősiesen és mély hit-
tel viselő Kaszap Istvánról. 
Nagy öröm számunkra, hogy 
a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia minden püspöke 
ebben az évben azt kérte, 
Kaszap István kultuszát vizs-
gáljuk újra és folytassuk to-
vább az eljárást boldoggá ava-
tási ügyében. Isten ajándéka 
Ő, akit értékelnünk kell, meg-
becsülnünk és példáját követ-
nünk – mondta Spányi Antal 
püspök a szentmise kezdetén. 

Beszédében a főpásztor 
hangsúlyozta, amikor halljuk 
a virágvasárnapi bevonulás 
történetét és az azt követő ese-
ményeket, rá kell döbben-
nünk, óhatatlanul részesei va-
gyunk ezeknek az események-
nek, saját gyengeségeinkkel, 
visszatérő bűneinkkel, tévely-
géseinkkel. 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, meg-
tagadták Jézust. Erősebb volt 
a félelmük, mint az a szeretet, 
amely kétségtelenül ott volt a 
szívükben – mondta a püspök 
majd folytatta. Ha a többi em-
bert nézzük, akik nem értet-
ték, miért történik Jézussal 
mindez, akkor felismerjük, mi 
is velük együtt keressük a ma-
gyarázatot. A szenteket ezért 
szeretjük és figyeljük életpél-
dájukat, mert utat mutatnak és  

tanítanak bennünket a krisztu-
si 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 ön-
megvalósításra, és nyilván 
sokan befolyásolták gondol-
kodását, és sok minden hatás-
sal volt rá. De egyre tisztáb-
ban 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 pillanatok-
ban sem veszítette el az Isten-
be vetett bizalmát. Még halá-
los ágyán is bátorította és 
vigasztalta a körülötte állókat, 
amennyire erejéből tellett. Így 
lett az Őt ismerők meggyőző-
dése, tanúsága, az egyre szé-
lesebb körben elterjedt biztos 
tudat az emberek lelkében, 
hogy  Kaszap István az ég-  
be  emelkedett,  és  imádságai  

segítenek bennünket – emelte 
ki a megyés püspök. 

A főpásztor arról is be-
szélt, az a tisztelet, amely 
évtizedekkel ezelőtt körülvet-
te Kaszap Istvánt, méltóvá 
teszi a boldoggá avatásra. 
Csodálatos példaképe azon-
ban 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 iga-
zodva 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 ün-
neplő közösség, a cserkészek, 
az asszisztencia, a zarándo-
kok, a Prohászka Imaszövet-
ség tagjai a főpásztor, a szer-
zetesek és a papság vezetésé-
vel Kaszap István virágokkal 
teli sírjához vonultak, hogy 
imádkozzanak mielőbbi bol-
doggá avatásáért, és kérjék 
további közbenjárását egész 
hazánkért, minden magyar 
emberért. 

Berta Kata 

A székesfehérvári Kari-
tász sikeresen pályázott a 
Magyar Élelmiszerbanknál a 
napi élelmiszermentésben 
való közreműködésre. Az 
Élelmiszerbank az Aldi áru-
házakkal közösen működte-
tett programjában el nem 
adott élelmiszereket ment 
meg a megsemmisítéstől. A 
program keretében önkéntes 
karitászcsoportjaink (Székes-
fehérvár-öreghegyi, Almássy-
telepi, Prohászka, valamint 
lovasberényi, velencei és per-
kátai karitászcsoportok) az 
áruházaktól naponta átvett 
termékeket rászorulóknak 
osztják ki. Rászorulók alatt 
értjük a létminimum alatt 
vagy környékén élőket, mun-
kanélkülieket, kisnyugdíjaso-
kat, szociálisan hátrányos 
helyzetű családokat.  

2018. április 3. óta önkén-
tes karitászmunkatársaink se-
gítségével  mindennap  elhoz- 

zuk a közeli/aznapi lejáratú 
termékeket,  hogy a meg-
semmisítés helyett a rászo-
rulók asztalára kerüljön pék-
áru, zöldség, gyümölcs. Elő-
fordul, hogy felvágottak, 
húsáruk, tejtermékek is színe-
sítik az átvett élelmiszerek 
palettáját. 

Az elmúlt 1 hónapban több 
mint 600 kg élelmiszer 
„menekült meg” és haszno-
sult 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 figyel-
met, hogy jólétünkben se 
feledkezzünk meg a szüksé-
get 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) me-
sevilága észrevétlenül befészkelte magát lelkem előttem is rej-
tett, évtizedekig ismeretlen zugaiba. A háromnyelvű minden-
napok, szokások,   a szerb ortodox egyház méltóságteljes li-
turgiája építőköveivé váltak az önmagam számára titkon fel-
épített képzeletvilágnak, melyről sokáig azt   hittem, hogy 
majd „verseimben” bukkan felszínre és ölt magára szóvirágos 
gúnyát!  

Eddig megjelent öt önálló kötetemben azonban nem sike-
rült igazán rímbe öltenem a számomra izgalmas világot – má-
ra világossá vált, hogy mindez, kellő tehetség híján történt 
így. A múlt század ’80-as éveinek végén azonban elkezdtem 
firkálgatni – később talán „gesztus rajzolgatni”, mely tusmun-
kákban mára örömmel fedeztem fel a gyermekkori fantáziám-
ban 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 
  

A belépés díjtalan! 
 
 

Május 15. (kedd) 17.30 óra 
 

Dr. Pécsi Rita 
neveléskutató 

előadássorozata III. rész 
 

Tanulható-e a szeretés,  
a kapcsolódás?  

Társas intelligencia 2. 
 

- Hogyan formálják a szülők gyermekeik agyát? 

- Gyógyító és mérgező kapcsolatok 

- Az öröm-képesség 

- Ami igazán számít: a kapcsolatok tápértéke 
 

Belépő: 800 Forint  
 

Pedagógusoknak 2,5 kreditpont szerezhető!       

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! 
 
 

Június 7. csütörtök 18 óra 
 

„A Lélek hangjai” 
PÜNKÖSD 

Gondolatok szóban és zenében 
 

Nagy Ivett 
 (hegedű) 

 

Mikola Éva 
 (zongora) 

 
Műsoron: 

 

Dvorak: Sonatina 
Paganini: Cantabile 
Zarzyczki: Mazurka 

Rimszkij – Korszakov / Kreisler: Fantázia 
Mosztrasz: Caprice 

 
A belépés díjtalan! 

http://www.pecsirita.hu/
http://magtud.semmelweis.hu/intezet/munkatarsak/24-dr-kollar-janos
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Soós Viktor Attila, a Nem-
zeti Emlékezet Bizottsága 
(NEB) tagja, Brenner János 
boldoggá avatásának történész 
szakértője tartott előadást a 
székesfehérvári Szent István 
Hitoktatási és Művelődési 
Házban április 18-án. Az elő-
adó a kommunista diktatúra 
egyházüldözéséről, Brenner 
János életútján és vértanúsá-
gán keresztül, a fennmaradt 
források és visszaemlékezések 
segítségével mutatta be a dik-
tatúra egyházpolitikáját. 

Brenner János a győri sze-
mináriumban fejezte be tanul-
mányait, a szombathelyi szé-
kesegyházban 1955 nyarán 
szentelték fel, majd Kovács 
Sándor megyés püspök 
Rábakethelyre helyezte káp-
lánnak. Sohasem politizált, 
ám a kommunista diktatúra 
veszélyesnek tartotta a hitéle-
tet fellendítő, jó papot is.  

A rábakethelyi káplánt 
1957. december 15-én hajnal-
ban brutális módon gyilkolták 
meg ismeretlenek, valószínű-
leg a belügyi szervek közre-
működésével. Halála figyel-
meztetés volt a hivatásukat 
komolyan vevő papoknak és a 
vallásos  embereknek,   de  azt  
is üzente: a kommunista állam 
bármit megtehet  következmé-  

ket is megerősíti. Brenner 
János segíthet abban, amikor 
nehézségek támadnak és 
döntenünk kell, választhat-
juk a nehezebb utat – fogal-
mazott előadása végén Soós 
Viktor Attila. 

 
Berta Kata 

Fotó: Molnár Viktória 

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 

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 haldok-
lóhoz  megy,  –  és   utolsó ere-
jével is védte az Oltáriszentsé-
get. Újabb szent, aki az Oltári-
szentség őrzésében és védel-
mében tett tanúságot arról, 
hogy semmilyen bántódás nem 
érheti a szentséget. Annak tisz-
telete és védelme különösen is 
fontos számunkra.  

Brenner János halála emlé-
keztet minket arra, nem biztos, 
hogy elég nagy tisztelettel 
élünk ma az Eucharisztia irá-
nyába. Remélhetjük azonban, 
hogy a vértanú pap által mi is 
közelebb kerülünk Krisztus-
hoz.  

Brenner János tragédiájáról 
évtizedeken át nem lehetett a 
nyilvánosság előtt beszélni.   A 
rendszerváltást követően azon-
ban lehetőség nyílt emlékének 
ápolására. Boldoggá avatásá-
nak gondolata  a  2000-es évek 
elején merült fel, és 2007-ben 
került ügye Rómába. Ferenc 
pápa 2017 novemberében en-
gedélyezte boldoggá avatását. 

Az áldozatos papi életút 
számunkra is példa. Állapot-
beli kötelességeink teljesíté-
sében, amikor nehézségeink 
támadnak, nekünk is érdemes 
Brenner János atya közbenjá-
rását kérni élethivatásunk 
teljesítéséhez.  

A boldoggá avatás a mi 
Istenkapcsolatunkat és hitün- 

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 lehetősé-
get választotta. 

Idén kiemelten fontos, hogy rendelkezzen adója egyhá-
zi 1%-áról. 2018-tól a benyújtott nyilatkozata újabb nyilat-
kozat 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 melléklete-
ként megkapta az EGYSZA nyomtatványt is. Ezt kell 
kitöltenie és az adóhatósághoz eljuttatnia legkésőbb május 
22-ig. 

Ügyfélkapuval nem rendelkező személyeknek is lehe-
tősége van az online felületen való rendelkezéshez. Ebben 
az esetben az eszja.nav.gov.hu oldalon válassza a regiszt-
ráció nélküli online felület lehetőséget.  
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BÉRMÁLÁS  
PILISVÖRÖSVÁRON 
2018.05.13. – Urunk menny-
bemenetele ünnepén a pilis-
vörösvári templomban déle-
lőtt 10 órakor Spányi Antal 
megyés püspök bérmál. 
 
2018 - VILÁGOK HARCA - 
ELŐADÁS A SZENT  
ISTVÁN HITOKTATÁSI  
ÉS MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN 
2018.05.14.- „2018 – VILÁ-
GOK 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 PROHÁSZKA-
TEMPLOMBAN 
2018.05.20. - Délelőtt 10.30-
kor Székesfehérváron a Pro-
hászka-templomban bérmál 
Spányi Antal megyés püspök. 
 
BÉRMÁLÁS  
ÉRD-ÚJVÁROSBAN 
2018. 05. 20. – Az érd-újváro
-si templomban 17 órakor 

bérmál Spányi Antal megyés 
püspök. 
 
13. EGYHÁZMEGYEI NAP 
PÜNKÖSDHÉTFŐN 
2018. 05. 21. - Pünkösdhét-
főn kerül megrendezésre a 
XIII. Egyházmegyei Nap 
Székesfehérváron, a Bregyó 
Közi Ifjúsági Szabadidő Köz-
pontban. A találkozó délelőtt 
10 órától délután 4 óráig tart.  
Közös imádság, püspöki 
szentmise és elmélkedés, va-
lamint a közös szentségimá-
dás mellett hittanvetélkedő, 
ifjúsági és családos progra-
mokkal várnak minden kor-
osztályt.  A szervezők a gyer-
mekjátékok mellett színvona-
las lelki-szellemi programot 
kínálnak. 

Budapesten, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem dísz-
termében (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 püspök-
kel átadta a Stephanus-díjakat 
is. Idén teológiai kategóriában 
Rokay Zoltán teológus, a Páz-
mány Péter Katolikus Egye-
tem tanszékvezető professzo-
ra, irodalmi kategóriában pe-
dig Valter Ilona régész kapta 
az elismerést. 

A Stephanus-díj a könyv-
hetet szervező Szent István 
Társulat és a Stephanus Ala-
pítvány közös kulturális díja, 
amelynek díjazottjai olyan 
szerzők, akik magyar nyelven 
megjelent műveikben, publi-
kációikban az egyetemes ke-
resztény-európai kultúra ér-
tékrendjét közvetítik mind a 
teológiai tudományok, mind 
az irodalmi műfajok területén. 
Az elismerést 1993-tól napja-
inkig 54 személy nyerte el. 
Az idén huszonhatodik alka-
lommal megszervezett Szent 
István Könyvhéten,  az ország  

harminc egyházi és keresz-
tény szellemiségű, katolikus 
és protestáns könyvkiadója 
mutatja be kínálatát az olvas-
ni szeretőknek.  

Május 7. és 12. között a 
budapesti Ferenciek terén az 
olvasók nemcsak a kiadvány-
okkal, hanem a szerzőkkel is 
találkozhatnak: ötvennégy 
író, költő, teológus dedikálja 
majd régi és legújabb műveit. 
Könyv- és filmbemutatókat is 
tartanak. Az érdeklődők meg-
ismerhetik például az Ötven 
év Chiara Lubich mellett 
című, a Fokoláre mozgalom 
alapítója halálának tizedik 
évfordulójára megjelent köte-
tet. Az orgonaművész szerző-
től, Horváth Márton Leventé-
től az Egy műfaj illegalitás-
ban című, a hazai misekom-
pozíciók történetével foglal-
kozó 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 

JÓTÉKONYSÁGI  
KONCERT  
AZ ORSZÁGOS  
PAPI OTTHONÉRT 
2018.05.25. – A Katolikus 
Szeretetszolgálat és az Orszá-
gos Papi Otthon szeretettel vár 
mindenkit a Kármelhegyi 
Boldogasszony Szemináriumi 
templomba, a május 25-én 18 
órakor kezdődő jótékonysági 
koncertre. Fellép a MusiColo-
re énekegyüttes és Tóka 
Ágoston orgonaművész.  
Fővédnök Spányi Antal me-
gyés püspök és dr. Cser-
Palkovics András polgármes-
ter. Támogató Farkas László 
képviselő.  
A belépés díjtalan, adományo-
kat elfogadnak a Papi Otthon 
javára. 
 
EGYHÁZMEGYEI  
ZARÁNDOKLAT  
MÁRIAREMETÉRE 
2018.05.27. - Szentháromság 
vasárnap 10.30-kor szentmise 
keretében lesz egyházme-
gyénk hagyományos Máriare-
metei zarándoklata. Főce-
lebráns: Ugrits Tamás paszto-
rális helynök. Az egyházme-
gye megszakítás nélkül 91. 
alkalommal tartja meg zarán-
doklatát a majdnem kétszáz 
éves múltú kegyhelyen. 
 
SZENTMISE  
HŐSÖK NAPJÁN  
A DONI-KÁPOLNÁNÁL 
2018.05.27. - A Doni kápolná-
nál (Mészeg-hegy, Pákozd) 
vasárnap, 15 órakor Hősök-
napi ünnepi szentmisét tart 
Ugrits Tamás pasztorális hely-
nök az első és a második vi-
lágháborúban elesettekért. 
 
PAPI TALÁLKOZÓ  
A PÜSPÖKSÉGEN 
2016.05.31. -  Spányi Antal 
megyés püspök 19 órakor a 
Székesfehérvári Püspökségre 
várja az egyházmegye papjait 
kötetlen beszélgetésre.  

A Székesfehérvári Egyházmegyei híreit  
keresse az interneten is: 

 

www.szfvar.katolikus.hu 
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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! 

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