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Szentek - ünnepek 
Szeptember 2. Évközi 22. vasárnap.   
 

Szeptember 3. Nagy Szent Gergely pápa és egyház- 
 tanító.  
 

Szeptember 5. Kalkuttai Szent Teréz szűz.  
 

Szeptember 7. Kassai vértanúk: Szent Márk, István 
 és Menyhért áldozópapok.   
 Katolikus Társadalmi Napok Székesfehérváron. 
 

Szeptember 8. Szűz Mária születése (Kisboldog-
 asszony).  
 Katolikus Társadalmi Napok Székesfehérváron. 
 

Szeptember 9. Évközi 23. vasárnap. 
 Katolikus Társadalmi Napok Székesfehérváron. 
 

Szeptember 12. Szűz Mária Szent Neve. 
 

Szeptember 13. Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent 
 János püspök és egyháztanító. 
 

Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása.  
 

Szeptember 15. Fájdalmas Szűzanya. 
 

Szeptember 16. Évközi 24. vasárnap.   
 

Szeptember 17. Bellarmin Szent Róbert püspök és 
 egyháztanító.  
  

Szeptember 19. Szent Januáriusz püspök és vértanú. 
 

Szeptember 20. Kim Taegon Szent András áldozó-
 pap, Csong Haszang Szent Pál és koreai vértanú-
 társaik.  
 

Szeptember 21 Szent Máté apostol és evangélista.    
 

Szeptember 23. Évközi 25. vasárnap. 
 

Szeptember 24. Szent Gellért püspök és vértanú. 
 

Szeptember 26. Szent Kozma és Damján vértanúk. 
 

Szeptember 27. Páli Szent Vince áldozópap. 
 

Szeptember 28. Ruiz Szent Lőrinc és vértanútársai. 
 Szent Vencel vértanú.  
 

Szeptember 29. Szent Mihály, Gábor és Rafael őran-
 gyalok. 
 

Szeptember 30. Évközi 26. vasárnap.  
 A Szentírás vasárnapja.   
 

Október 1. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) 
 Szent Teréz szűz és egyháztanító.  
 

Október 2. Szent Őrzőangyalok.  
 

Október 4. Assisi Szent Ferenc.   
 

Október 6. Szent Brúnó áldozópap.  
 Az Aradi vértanúk emléknapja (1849). 
 

Október 7. Évközi 27. vasárnap. 
 

Október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya. 
 

Október 9. Leonardi Szent János áldozópap. 
 Szent Dénes püspök vértanútársai.   
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Szent István Városa 
 

AZ EGYHÁZMEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR KATOLIKUS 

EGYHÁZKÖZSÉGEINEK LAPJA  
 

Kiadja: a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal 
A Szerkesztőség címe:   

8001 Székesfehérvár, Pf. 178. 

Paptestvérei, rokonai, szeret-
tei, tisztelői, Székesfehérvár vá-
ros vezetősége búcsúzott el Kiss 
János nagyprépost, ny. plébá-
nostól a Béla úti temetőben, 
majd a Szent Imre-templomban 
tartott gyászmisén augusztus 8-
án. A gyászszertartáson Spányi 
Antal püspök méltatta az egy-
házmegye volt helynöke papi 
életútját.  

„Rendkívüli volt közvetlen-
sége, munkabírása, vitalitása. 
Szolgálatát minden körülmé-
nyek között az Isten elvárásának 
megfelelően próbálta végezni. 
… Mindenkinek minden akart 
lenni. Számára a legfontosabb az 
igehirdetés volt, megtartani a 
krisztusi tanításban, az igazság-
ban a híveket. … Mindenkiben 
meglátta az embert, függetlenül 
attól, hogy méltó állapotban 
volt, vagy sem,  egyetértett-e ve- 

le, vagy sem. Nem vetette meg a  
más úton járókat. Mindenkinek 
köszönt, mindenkit ismert, min-
denki után érdeklődött, és min-
denkiért imádkozott, akit megis-
mert. Számtalan emberen segí-
tett.… Alázatos ember volt, akit 
nem szédített meg a siker, és el-
fogadta a meg nem értést is. Éle-
te végén zúgolódás nélkül visel-
te a szenvedést, gyengeségében 
méltósággal fogadta el mások 
szolgálatát. Egész életében a Jó 
Pásztort követve, szeretetből 
odaadta életét Istennek és az em-
bereknek.” 

A gyászmise végén még so-
kan maradtak a templomban, 
hogy csendben hálát adjanak 
Kiss János atya életéért, és 
imádkozzanak lelki üdvéért. 

 
Berta Kata 

Fotó: dr. Berta Gábor 

Kiss János nagyprépost, ny. plébános, Fejér megye, Mór 
és Tabajd díszpolgára életének 95., pappá szentelésének 65. 
évében, 2018. július 27-én szentségekkel ellátva elhunyt az 
Úrban. 

Kiss János 1923. október 24-én született Kiskőrösön, 1954. 
május 12-én szentelték pappá Szegeden. Lelkipásztori szolgálatát 
a csanádi egyházmegyében végezte 1954–1966 között. A Székes-
fehérvári Egyházmegyébe 1966-ban inkardinálódott. Lelkészként 
végezte szolgálatát Tabajdon 1964–1966 között, majd plébános 
volt ugyanott 1975-ig. Plébánosi kinevezést kapott Mórra 1975-
ben, majd innen Székesfehérvár–Vízivárosba került 1986-ban, 
ahol nyugállományba vonulásáig, 2017-ig hűséges lelkipásztori 
szeretettel szolgálta a híveket. 

Megbízható és példamutató papi életét elismerve Püspöki 
tanácsosi címet 1977-ben, címzetes kanonoki kitüntetést 1982-
ben kapott. Tanácsadó plébános volt 1983-tól. Plébánosi munká-
ja mellett irodaigazgatóként szolgálta az egyházmegyét 1984–
1994 között. Kanonoki kitüntetését 1986-ban kapta. Nagypré-
post, apostoli protonotárius (kolumnáris kanonokként) volt 1997-
től. Provikárius 1987–2000, általános helynök 2000–2017 között. 

Fejér megyében 2003-ban, Tabajdon 2004-ben, Móron 2005-
ben Díszpolgári kitüntetést, Székesfehérváron 2005-ben Pro 
Civitate díjat kapott. Szent István Emlékérem és Díj kitüntetést 
kapott 2011-ben. 
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Szent István király ünne-
pén, augusztus 20-án a város 
papságával együtt celebrált 
szentmisét Spányi Antal me-
gyés püspök a Szent Imre-
templomban, ahol megáldotta 
az új kenyeret, amely a csalá-
di jólét és a jövő jelképe, 
majd Isten áldását kérte vala-
mennyi magyar család kenye-
rére és életére. A főpásztor 
szentbeszédében hangsúlyoz-
ta: fel kell ismernünk, hogy 
Szent István személyében ha-
talmas ajándékot kapott a 
magyar nemzet. Közös fele-
lősségünk őrizni, egységben, 
együtt hitvallást tenni, és 
megvallani azokat az értéke-
ket, amelyeket Szent István is 
magáénak tartott, amelyeket 
a nemzetre bízott.  

„Szent István jelentős sze-
mélyisége lett annak az Euró-
pának, amelynek szerves ré-
sze és oltalmazója volt Ma-
gyarország és ma is a magyar 
nemzet” - kezdte első kirá-
lyunk méltatását főpásztor 
beszédében. „Hogy valaki a 
küldetésében mindvégig 
megmaradjon, bevégezze, és 
küldetése ne szakadjon meg 
halálával, ahhoz különleges 
dolgoknak egybecsengésére 
van szükség. Kell az ember 
nyitottsága, hogy felismerje 
és elfogadja az Isten rendelé-
sét, és kell a készsége, hogy 
minden tehetségét és minden 
erejét szolgálatba állítsa, en-
nek a célnak az elérésére. 
Kell, hogy Isten kegyelemét 
befogadja, és napról napra 
ezáltal formálódjon. Ezek a 
különleges dolgok mind 
együtt voltak jelen és egy-
mást erősítették Szent István-
ban.  Tudta,  hogy  tehetségét 

szolgálatra kapta. Ha egy uri-
záló fejedelem lett volna a 
sok közül, akkor ma nem ün-
nepelné a világon minden ma-
gyar augusztus 20-át. A ke-
reszténység üzenetét a gya-
korlatban is megvalósította, 
életének és családjának is ve-
zérlő elvévé tette" – hangsú-
lyozta a megyés püspök. 

A főpásztor szentbeszéd-
ében arról is szólt, hogy a ma-
gyar keresztény államiság 
nem létezne Szent István zse-
nialitása nélkül. Isten kegyel-
me Őbenne nem volt hiábava-
ló. „Amit felfogott a keresz-
ténység tanításából, azt a ma-
ga életében meg is valósította. 
És úgy formálta családi életét, 
hogy családtagjai is erről a 
hitről tegyenek tanúságot. 
Megtapasztalta és látta az 
egész nemzet, ahogy méltó-
sággal győzedelmeskedik, 
ahogy vállalja a küzdelmek 
nehézségeit, és ahogy hordoz-
ta életének keresztjeit, azokat 
a szenvedéseket, amelyek sú-
lyosan nehezedtek rá. De lát-
ták, hogy Isten kegyelmeit 
bőségesen meg is kapta. Így 
volt képes nemcsak megszer-
vezni az egyházat, hanem úgy 
megőrizni a magyar hagyo-
mányt, hogy beoltsa azt a ke-
reszténység kultúrát teremtő 
erejével. Ezzel valami újat, 
valami szépet és nemeset hoz-
zon létre. Utódai is lassan fel-
ismerték ennek a szentistváni 
útnak az életet adó igazságát, 
tanítását. Így szerveződött 
meg a nemzet, született meg a 
magyar keresztény államiság, 
amelyet alapjaiban Ő terem-
tett meg, amelyet megköszö-
nünk ma is az Istennek, fejet 
hajtva a király előtt.” 

A megyés püspök végül 
arra bíztatott, hogy egység-
ben, közösen járjunk a király 
nyomdokaiban. „Közös fele-
lősségünk, hogy együtt kell 
hitvallást tennünk. Együtt kell 
megvallanunk azokat az érté-
keket, amelyeket Szent István 
magáénak tartott, és amelye-
ket a nemzetre bízott. Egyet-
len láncszem sem hiányozhat 
ebből a sorból, senki sem 
mondhatja, ez nem az én dol-
gom, ez nem az én felelőssé-
gem. Ha valahol hiányzik a 
kiállás, a bátorság, akkor az 
én erőm hiányzik ott. Ha vala-
hol hiányzik az imádság lelket 
erősítő kegyelme, ott szemé-
lyesen is felelős vagyok, hogy 
buzgóságom gyenge. Tekint-
sünk Szent Istvánra és arra a 
csodálatos tervre, ahogy Isten  

rajta keresztül nekünk adta ezt 
a hazát, ezt a népet, amely ér-
tékeket teremt és őriz az em-
beri élet minden területén.” 

Az ünnepi szentmisében a 
Szent István-herma és a Szent 
Korona másolata előtt megál-
dott kenyeret Spányi Antal 
püspök szimbolikusan Törő 
Gábor országgyűlési képvise-
lőnek és Cser-Palkovics And-
rás polgármesternek adta át. A 
keresztény magyar állam 
megalapításának emléknapján 
együtt ünnepeltek a kormány-
hivatal, a megye és a város 
vezetésének, valamint a rend-
védelmi szervek, a közintéz-
mények, egyházak és rendek 
képviselői. 

 
Berta Kata 

Fotó: Kiss László 

Spányi Antal megyés püspök  
Alsószentiván díszpolgára lett  

 

Díszpolgári címet kapott Spányi Antal megyés püspök az 
augusztus 20-i ünnepekhez kapcsolódó Falunapon Alsószenti-
vánon. Az elismerést a település polgármestere, Husvéth Imre 
adta át az országgyűlési és helyi képviselők, valamint a kör-
nyék polgármesterei jelenlétében. Az önkormányzat testületé-
nek határozatát és a megyés püspök életrajzát Fekete Zoltánné 
szociális ügyintéző, világi elnök ismertette. A díjazottat Kiss 
Attila, az alsószentiváni Fatimai Boldogasszony Általános 
Iskola igazgatója is méltatta. A főpásztort ez alkalomból Kere-
zsi Loránd, Érd Önkormányzat kabinetfőnöke is köszöntötte. 
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vos-Beteg Konferencia, Or-
szágos Sporttalálkozó meg-
szervezése 2009-ben Székes-
fehérváron.  

Pro Civitate díjjal tüntették 
ki Szabó Zoltán építészettör-
ténészt, aki Kralovánszky 
Alán egykori kollégájaként és 
szellemi örököseként avatott 
szakértője a középkori építé-
szetnek és Szent István bazili-
kájának. A közelmúltban je-
lent meg az koronázó-
bazilikát bemutató könyvso-
rozat keretében új kötete, 
amely új megvilágításba he-
lyezi a bazilika történetét és a 
Magyar Királyság korai szék-
helyének rangját.  

A város elismerését kapta 
meg Tóth Judit Bianca, az Al-
ba Bianca Tennis Club elnö-
ke, a sportág szerelmese, aki 
elkötelezetten dolgozik a te-
nisz megismertetésén, meg-
szerettetésén, minőségi okta-
tásáért és kiemelten az esély-
egyenlőség jegyében  a fogya- 
tékkal élők sportolási lehető-
ségeiért. 1991 óta oktat Szé-
kesfehérváron, 1994-ben ala-
pította meg az Alba Bianca 
Tennis Clubot, amely ma hat 
különböző helyszínen műkö-
dik a városban. 

Tiszteletbeli Polgár címet 
kapott Frank Iepema, a Hydro 
Extrusion Hungary Kft. (ko-
rábban: SAPA) ügyvezető 
igazgatója, aki nemcsak szak-
mai tudásával, innovatív 
szemléletével, hanem nyitott-
ságával is meghatározó részt-
vevője a város gazdasági éle-
tének. Számos fontos, modern 
technológiát bevezető és e-
közben munkahelyteremtő 
fejlesztést hajtott és hajt vég-
re Székesfehérváron, legu-
tóbb, májusban új présüzemü- 

ket avatták, amellyel a szé-
kesfehérvári cégcsoport új ge-
nerációs elektromos autókhoz 
készít alumínium alkatrésze-
ket, törésálló ötvözetet.  

Tiszteletbeli Polgár cím-
mel tüntették ki gróf Károlyi 
Györgyöt, Magyarország 
franciaországi nagykövetét, 
aki Franciaországban nőtt fel, 
ott végezte tanulmányait, 
majd 1989 után újra felvette 
Magyarországgal a 42 évvel 
azelőtt   megszakított  kapcso- 
latot. Létrehozta a Károlyi Jó-
zsef Alapítványt, amelynek 
köszönhetően 2011-re befeje-
ződött a fehérvárcsurgói kas-
tély felújítása, elkezdődött 
rendeltetésszerű hasznosítása 
„Európai Kulturális Találkozó 
Központ”- ként. Komoly fi-
gyelmet szentelt Székesfehér-
várnak és a város komolyze-
nei életének is, hangsúlyt fek-
tet a települések közötti tu-
risztikai attrakciók és szolgál-
tatások fejlesztésére. 

A Szent István-napi köz-
gyűlésen dr. Simon László 
kormánymegbízott, dr. Mol-
nár Krisztián, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke és dr. Cser-
Palkovics András polgármes-
ter közös koszorúval tiszte-
legtek államalapító Szent Ist-
ván királyunk emléke előtt.  

A ünnepi közgyűlésen 
Magyarország Kormánya, 
Fejér megye és Székesfehér-
vár, valamint a történelmi 
egyházak képviselői mellett a 
fegyveres, rendvédelmi és 
igazságügyi szervek tisztvise-
lői, valamint a Székesfehér-
várra érkezett testvérvárosi 
delegációk is részt vettek. 

 
Forrás: szekesfehervar.hu 

Fotó: Molnár Artúr 

Szent István napján ünne-
pi közgyűlést tartott Székes-
fehérvár Önkormányzata a 
Szent István téren. Dr. Cser-
Palkovics András beszédében 
Székesfehérvárról mint a ki-
válóságot, a kiválóságra tö-
rekvést kijelölő egykori sza-
bad királyi városról szólt, va-
lamint felidézve az eddigi 
Szertartásjátékokban megje-
lent királyi történeteket, így 
fogalmazott: „Mindannyian 
biztonságot, gyarapodást, 
függetlenséget akartak, a ma-
gyarság európai tekintélyéért, 
megbecsüléséért harcoltak. A 
legkevesebb, amit itt, a ma-
gyarság koronázó-, és a nem-
zet történelmi fővárosában, 
uralkodói családok, történel-
mi nagyságok éltének-
haltának, államiságunk szüle-
tésének helyszínén tehetünk, 
az a méltó emlékezés rájuk!” 
Az identitását büszkén felvál-
laló Székesfehérvárról azt 
mondta, a múlt és a jövő 
együtt teszik erőssé. A köz-
gyűlésen adták át a városi ki-
tüntetéseket.  

Székesfehérvár Díszpol-
gára címmel tüntették ki 
Spányi Antal megyés püspö-
köt, aki 2003 óta, tizenöt éve 
főpásztora Székesfehérvár-
nak. Spányi Antal megértés-
sel fordul az emberekhez, 
igyekszik mindenkivel szót 
érteni, szót váltani. Mint a 
Katolikus Karitász elnöke, 
irányítja az Egyház országos 
szociális és karitatív szolgála-
tát; továbbá nagy hangsúlyt 
fektet a keresztény magyar 
kultúra őrzésére és magyar 
nyelv ápolására. Küldetésé-
nek tekinti, hogy Szent István 
városában kegyelettel ápolják 
a magyar államiság kezdeti 
időszakának emlékeit. A nagy 
elődök hitét és szellemi erejét  

viszi tovább, mint Prohászka 
Ottokár. 

Pro Civitate díjat öt sze-
mély vehetett át. Posztumusz 
Pro Civitate díjjal tüntették ki 
Ferenczy Gézát, akit legin-
kább a Csitáry G. Emil Uszo-
da igazgatójaként ismerhettek 
a székesfehérváriak. A rend-
szerváltozáskor aktívan segí-
tette a közélet ügyeit, 2002 és 
2006 között önkormányzati 
képviselőként dolgozott. A fe-
hérvári közösség  aktív tag- 
ja, fontos motorja volt, élő lel-
kiismeretünk, hogyan lehet 
igazán magyarságunkat, fe-
hérváriságunkat büszkén és 
cselekvőn képviselni.  

Pro Civitate díjat kapott 
Hartyányi Judit. Az 1955-ben 
alapított székesfehérvári Ének
-zenei Általános Iskola első 
diákjai között, Mihályi Gyulá-
né, Eszti néni tanítványaként 
szerette meg egy életre az 
éneket és a Kodály-módszert. 
Több felsőoktatási intézmény-
ben folytatott oktatói tevé-
kenységet, a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem karve-
zetés szakán pedig a mai na-
pig tanít. A székesfehérvári 
Zenei Nevelésért Alapítvány 
kuratóriumi elnökeként Szé-
kesfehérvárhoz máig ezer 
szállal kötődik.  

Kitüntették Dr. Szabó Pé-
tert: a kardiológus főorvos, 
belgyógyász, kardiológiai re-
habilitációs szakorvos lassan 
fél évszázada, hogy választott 
hivatása gyakorlásának él, 
gyógyító tevékenységét a kez-
detektől Székesfehérváron 
végzi. Az akkut kardiológiá-
ban 16 évet töltött, majd a re-
habilitáció felé fordult. Hosz-
szú időn át a Magyar Szív 
Egyesület ügyvivőjeként tevé-
kenykedett, nevéhez kötődik  
a jubileumi XX. Országos Or- 
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Mária, a Fejér Megyei Gyer-
mekvédelmi Központ igaz-
gatója, 2017 - Dr. Benkő Ágo-
ta, a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesületének korábbi  
elnöke. 

 
Forrás: szekesfehervar.hu  

Fotó: Simon Erika 

Lajosné, tanítónő, 2011 - Kiss 
János nagyprépost, helynök, 
2012 - Balsay István váro-
sunk volt vezetője, 2013 - Dr. 
Béres József, a Béres Zrt. el-
nöke, 2014 - Dr. Rónai Lász-
ló, idegsebész orvos, 2015 - 
Kiss Melitta, a Magyar Örök-
ség és Európa Egyesület titká-
ra,   2016  -  Deresné  Tanárki  

retett utazni. Szoftverfejlesz-
tőként jól keresett a ’80-as 
években, és szinte minden 
pénzét utazásra költötte. 1991
-ben megakadt a szeme egy 

hirdetésen, melyben a fehér-
vári IBUSZ idegenvezetőt 
keresett. Jelentkezett, és 
gyorsan elvégzett egy tanfo-
lyamot – így csöppent a turiz-
musba.  

Fia születése után szeretett 
volna kevesebbet úton lenni, 
a döntés 1995-ben ért be, ám 
felvétel sehol nem volt. Gon-
dolt egyet, és 1996-ban meg-
alapította a Fehérvár Travelt. 
Kicsi, ismeretlen irodaként 
kezdték egy 20 négyzetméte-
res, ablaktalan irodahelyiség-
ben, egyetlen alkalmazottal. 
Összesen 9 csoportjuk volt az 
első évben, abból 8-nak ő 
volt az idegenvezetője. Ám 
fokozatosan növekedtek, és 
2000-től már jelentősebb té-
nyezőnek számítottak, 2004-
re pedig piacvezetővé váltak 
a körutazások terén.  

Ribi Péter létrehozta a 
„Fehérvár Travel” Közhasz-
nú Alapítvány a Rászoruló-
kért szervezetet, az alapít-
vány egyéb tevékenységei 
között szerepel a Szent Kris-
tóf Ház felépítésének és a fo-
gyatékkal élők lakóotthoná-
nak támogatása, az idősek 
otthonában élők látogatása, 
valamint nappali klub létre-
hozása autizmussal élő fiata-
lok számára. Tíz év alatt több 
mint kétezer pályázót támo-
gattak 410 millió forint érték-
ben, a fogyatékkal élők nap-
pali intézményének megépí-
tését 138 millió forinttal segí-
tették. 

A kisfilm vetítése után 
megszólalt a díjazott is, aki 
megtiszteltetésnek nevezte az 
elismerést, a díjjal járó össze-
get a Teljes Élet Szociális 
Alapítványnak ajánlotta fel. 

A Szent István Emlék-
érem és Díj korábbi díjazott-
jai: 2004 - Sobor Antal író, 
2005 - Dr. Fitz Jenő régész 
2006 - Dosztál Béla ’56-os 
forradalmár, 2007 - Dr. 
Martyn Gizella orvos, Sulyok 
János Ignác ciszterci szerze-
tes, 2008 - Tóth Mihály pro-
fesszor, 2009 - Ciszterci 
Szent István Gimnázium Szé-
kesfehérvár, 2010 - dr. Szabó  

Tizenötödik alkalommal 
adták át a Szent István Em-
lékérmet és Díjat. Az augusz-
tus 17-i díjátadó ünnepségen 
a díjat Ribi Péter, a Fehérvár 
Travel Kft. ügyvezetője ve-
hette át. A magánszemélyek 
által, 2004-ben alapított díjat 
minden esztendőben olyan 
személynek ítélik oda, akinek 
munkásságához, emberi hoz-
záállásához mindenkor Szent 
István király öröksége szol-
gált iránymutatásul. 

A díjátadó ünnepségen a 
megjelenteket Spányi Antal 
püspök köszöntötte, aki ki-
emelte, hogy a keresztény 
embernek örök értékeket kell 
képviselni, örök értékeket 
hordozni és az életében meg-
valósítani. "Ilyen érték, hogy 
az ember törődjön embertár-
sával, a keresztény törődjön 
kereszténytársával, és min-
denkivel, aki rászorul. Szent 
István megértette a keresz-
ténység üzenetét és nem csak 
mint elméleti igazságot fo-
gadta be, hanem életének ve-
zérlő elvévé tette azt." - hang-
súlyozta a megyéspüspök. 

A díjazottat Ugrits Tamás 
pasztorális püspöki helynök, 
pápai káplán méltatta, ki-
emelve, hogy Ribi Péter sze-
mélyét, segítségnyújtását 
Szent István-i értékké teszi 
hitvallása, amely egyben ala-
pítványának jelmondata is: 
„Lemondani a feleslegesről 
akkor, amikor másoknak a 
szükséges hiányzik: nem jó-
tett, hanem kötelesség.” 

„A Szent István-i érték-
rendben az anyagi javak     
éppúgy, mint a hatalom, fele-
lősséget és kötelességet jelen-
tenek, sokkal inkább mint jo-
gokat és kiváltságokat.” - fo-
galmazott Ugrits Tamás, aki 
arról is szólt, hogy a díjazott 
számára a segítés lehetőségét 
kötelességének becsületes  el-
végzése hozta és hozza létre. 
„Sokan emlegetik jogaikat 
anélkül, hogy kötelességeik-
ről tudomást vennének és   
sokan szeretnének kiváltságos 
helyzetet anélkül, hogy ma-
guk valamit is tennének ér-
te.” - tette hozzá. 

A díjátadó ünnepség részt-
vevői egy kisfilmet is láthat-
tak Ribi Péterről, aki annak 
idején is szenvedélyesen sze- 

rantálhatja az eredeti barokk 
kori műalkotások megmaradá-
sát. A II. világháborúban el-
pusztult Szent László-szobrot 
1960-ban Antal Károly szob-
rászművész pótolta, ezért arról 
nem készül másolat. 

A néhány éve súlyosan 
megrongálódott székesfehér-
vári bazilika impozáns külső 
helyreállításának utolsó állo-
mása volt a homlokzati szob-
rok másolatának elkészítése, 
az eredeti alkotások levétele 
és biztonságos elhelyezése. A 
Székesfehérvári Egyházmegye 
most hasonló szakszerűséggel 
a művészeti értékekben gaz-
dag, látványos templombelső 
rekonstrukciójára készül. 

 
Berta Kata 

Spányi Antal megyés püs-
pök augusztus 10-én megál-
dotta Huber János Pál szob-
rászművész 1773-ben készült 
Szent István és Szent Imre 
szobrait, amelyeket leemeltek 
a székesfehérvári Szent István 
király-székesegyház homlok-
zatáról. Mivel a közel kétszáz-
ötven esztendős szobrok poró-
zus kőanyaga fokozott véde-
lemre és folyamatos karban-
tartásra szorul, restaurátormű-
vészek másolatot készítettek 
róluk, amelyeket elhelyeztek a 
székesegyház homlokzatán. 
Az eredeti szobrok a Püspöki 
Palota tavaly felújított kertjébe 
kerültek, ahol megfelelő vé-
delmet biztosítanak számukra.  

A folyamatos gondos kar-
bantartás még hosszú ideig ga- 
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Karitász csoporttagként 
vettem részt a tábor egyhetes 
programjában, ami immár 17. 
alkalommal került megrende-
zésre július 23–27. között. 

Családias és szeretettel 
teli hangulattal, megterített 
asztallal fogadták az érkező 
gyermekeket az önkéntes 
kollégák minden reggel. 
Rendkívül szervezetten és 
gördülékenyen folytak a 
programok. Az első napon 
elkezdődtek a kézműves fog-
lalkozások és a drámapeda-
gógiai órák. 

A harmadik csoportnak a 
plébánia udvarán készültünk 
programokkal, amit sajnos az 
első napon az eső elmosott. 
Ugyanakkor a hét többi nap-
ján a cserkészekkel közösen 
sok játékot tudtak a gyerekek 
kipróbálni. A körforgós rend-
szerben mindenki sorra került 
a foglalkozásokon. 

A kézműves programokat 
az évek óta visszatérő óvónő, 
Khiesz Éva rengeteg segít-
séggel és kitartó figyelemmel 
kísérte. Minden gyermek 
készíthetett otthonra valami-
lyen ajándékot, kinek melyik 
anyag tetszett jobban. Ebben 
az évben az agyagozás volt a 
legkedveltebb. Ezenkívül 
lehetőségük volt a gyerekek-
nek kipróbálni az álomfogó 
készítését, fonalból polip és 
papírcsíkokból papírkosár is 
készült. Az arcfestés is nép-
szerű a gyermekek körében, 
idén egyre többen kérték. 

A drámaórák játékosan és 
mindig a korosztály igényei-
nek megfelelően folytak, a 
pedagógus Tarné Szabó 
Magdolna vezetésével. 

A tábor pénteki napján 
kiránduláson vettek részt a 
gyerekek, ahol a Gemenci 
erdei kisvasúttal vonatozhat-
tak. A mintegy 2 hektáros, 
bekerített erdőrészletben 
gímszarvasokat és vaddisznó-
kat lehetett megfigyelni. 
Pörbölytől 7 kilométerre, 
Lassi állomáson a halászati 
kiállítás mellett pihenőpark, 
erdei játszótér várta a gyer-
mekeket. A következő meg-
állóhely Malomtelelő volt. A 
megállótól 200 méterre lévő 
megfigyelőtoronyból a foko-
zottan védett, időszakos 
vízjárású tavon élő vízimada-
rakat, vagy a mocsárréten 
tartózkodó vadat leshették 
meg a lelkes gyermekek. 

A bajai kikötőből indulva 
hajókázással koronázták meg 
a napot. 

A napsütéses idő és a 
csodálatos táj mindenki szí-
vébe melegséget lopott, ennél 
szebb befejezést nehezebb 
lett volna kitalálni. 

Minden elismerésem a 
csoportvezető Kádár Sándor-
nénak, hiszen az ő kitartó és 
jól szervezett munkája által, a 
karitász tábor élményekben 
gazdag és minden résztvevő 
számára rendkívüli élmény 
maradhat. 

Köszönöm, hogy ismét 
részem lehetett benne: 

 
Biró Beáta  

Karitász munkatárs 
 
A karitász csoport köszö-

netet mond mindazoknak,  
akik támogatásukkal lehetővé 
tették a program megvalósí-
tását. 

Nagyboldogasszony-napi 
szentmisét celebrált a Szent 
Imre-templomban Spányi An-
tal püspök augusztus 15-én. 
Nagyboldogasszony napja a 
legrégibb Mária-ünnepünk. 
Államalapító uralkodónk ek-
korra hívta össze Székesfehér-
várra a királyi tanácsot, és ek-
kor tartott törvénykezést. 

Augusztus 15-e Mária 
mennybevitele, magyar nevén 
Nagyboldogasszony, Nagy-
asszony napja. Az Árpád-
korban Szűz Mária lett a ma-
gyarok legfőbb oltalma, a 
koronázótemplomok, főpapi 
székesegyházak, számtalan 
monostor, búcsújáró hely és 
kisebb templom az ő égisze 
alatt állottak. 

Spányi Antal megyés püs-
pök szentbeszédében arról 
szólt, hogy képesek vagyunk 
mindent megszokni, megszo-
kással élni és életünk esemé-
nyeit is megszokással kezelni; 
azonban az események üzene-
tén, a miérteken nem minden-
ki gondolkozik el, nem keresi 
az okokat és azt, hogy a törté-
nések merre irányulnak. Az 
embernek aki látja a jeleket - 
el kell gondolkoznia azon, 
hogy mit és hogyan kell ten-
nie ahhoz, hogy ne a pusztu-
lás, hanem Mária, Nagyboldo-
gasszony oltalma alatt szol-
gálja az életet. 

 „Az életünkben sokféle 
jellel találkozunk és ezeket fel 
kell fedeznünk, keresnünk kell 
az okokat. A hívő ember meg-
érti, hogy a jelek Isten ajándé-
kai.  Ezek  üzenetét  mindenki  

megértheti, ha képesek va-
gyunk elgondolkozni ezeken 
és nem akarjuk a magunk ké-
nyelmében, magunkhoz ra-
gaszkodva élni az életet. ... Az 
első üzenet Isten végtelen sze-
retete, aki olyan világot te-
remtett, amiben számunkra is 
helyet adott. Az ember ebben 
a világban az anyai szeretet 
gondoskodásából bontakozik 
ki. A földi anyánk mellé pe-
dig egy égi anyát is adott mel-
lénk, aki olyan életet mutat 
előttünk, mely egyenesen, bé-
kességben és a szívünk derű-
jében Isten országa felé halad. 
Jó nekünk hálás lélekkel gon-
dolni Istenre, aki nekünk adta 
Szűz Máriát, akinek égi imája 
végigkíséri életünket.” - 
mondta Spányi Antal. 

Szent István király azt kér-
te Máriától, hogy legyen oltal-
mazója az országnak. A Kár-
pátok koszorúja, az erdők és a 
völgyek, a szorosok nyugal-
mat jelentenek, de lelki és 
szellemi védelem is kell az or-
szágnak, melyet Mária oltal-
mában talált meg. A megyés 
püspök végezetül arról be-
szélt, hogy válasszuk a jót, az 
életet oltalmazót és gazdagí-
tót. „Töltse el szívünket igazi 
öröm és békesség, igazi gyer-
meki szeretettel szeressük 
Máriát, hogy segítsen bennün-
ket hűségben elődeink szelle-
méhez - keresztény hitünkben 
megmaradva járhassuk az 
utunkat.” 

 
Szöveg: Bácskai Gergely 

szekesfehervar.hu  

A Székesfehérvári Egyházmegyei híreit  
keresse az interneten is: 

 

www.szfvar.katolikus.hu 
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Húsz magyar szent erek-
lyéje jelenlétében ünnepeltek 
a fehérváriak a szentistváni 
országfelajánlás emléknapján, 
augusztus 14-én. A város fo-
gadalmi szentmiséjére érke-
zett ugyanis a budapesti 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus Missziós ke-
resztje. Az ünnepélyes foga-
dás után imaórával, katekézi-
sekkel, a Kongresszusról való 
tájékoztatókkal mélyítették el 
a lelki felkészülést. A foga-
dalmi szentmisében a Magyar 
Szent Család ereklyéivel ki-
egészítve, a Szűzanya és a 
magyar szentek oltalmába 
ajánlotta Spányi Antal me-
gyés püspök hazánkat és a 
magyar családokat. 

A délelőtti órákban érkező 
Missziós kereszt köszöntése 
felemelő és megindító volt a 
megjelent papok és hívek szá-
mára. Ugrits Tamás pasztorá-
lis helynök vezetésével az 
imaórán a Szent Kereszt Fel-
magasztalásának ünnepe 
szentírási szakaszait olvasták 
fel. „Székesfehérvár városa 
ünnepi ruhába öltözik, de lel-
két is ünneplőbe öltözteti” – 
mondta Spányi Antal püspök 
az igeliturgián. „Most a ké-
szület idején vagyunk. Arra 
hív bennünket az egyház, fi-
gyelmeztet a Missziós ke-
reszt, hogy újuljunk meg gon-
dolkodásmódunkban, életfel-
fogásunkban. Arra hív, hogy 
mélyüljünk el a hit megélésé-
ben, befogadásában, és a lel-
künkbe fogadott hit ereje for-
málja át cselekedeteinket, 
egész életünket, emberi kap-
csolatainkat. A hit nem az 
élet szegletébe való drága 
kincs,   hanem  az,   ami  min- 

dent meghatároz, mindent át-
jár,  mindent  átformál”– 
hangzott el beszédben. Majd a 
főpásztor a kereszt misztériu-
máról elmélkedett. „Ez a ke-
reszt Isten örök szeretetének a 
jele. Jelképezi nekünk és kö-
zel hozza hozzánk az Isten 
szeretetét, amely elveszi bű-
neinket, megszabadít kötelé-
keinktől, fölemel, szabaddá 
tesz, a kegyelemben élővé 
tesz. A megszentelő kegye-
lemmel díszíti föl lelkünket, 
és vezeti életünket az Atyai 
ház öröme felé. Néha úgy 
gondoljuk, ez az út túlsá-
gosan is meredek nekünk, né- 
ha úgy érezzük, a kereszt sú-
lya túlságosan is nehéz. Mi-
lyen jó ránézni erre a kereszt-
re és felfedezni a magyar 
szentek és boldogok ereklyéit, 
akiknek nehéz volt az élet, 
nem volt könnyű az út, ame-
lyen Krisztust kellett követni-
ük, de nem a maguk erejére 
hagyatkoztak, hanem befo-
gadták az Úr kegyelmét. Vele 
együtt hordták keresztjüket, 
Őróla akartak tanúskodni a vi-
lágban.”  

Az imaóra végén a lelki 
megújulásért és az Eucharisz-
tikus Kongresszus kegyelmei-
ért elmondták a Mindenszen-
tek litániáját. A záróáldás 
előtt a híveknek lehetőségük 
volt a Jézus keresztereklyéjét 
és a magyar szentek ereklyéit 
őrző kereszt előtti hódolatra, 
vagyis a személyes imára, 
térdhajtásra, tiszteletadásra. 

A nap folyamán az ünne-
pélyesen kihelyezett Missziós 
keresztnél vezetett szentség-
imádásokat tartottak, majd 
Bozai Márton atya az Eucha-
risztikus Kongresszus egyház- 

megyei  előkészületeiért  fele-
lős referense tartott vetített 
előadást  a Kongresszus törté-
netéről és a 2020-as magyaror-
szági találkozó terveiről. 

A délutáni órákban a város 
fogadalmi ünnepe felemelő és 
méltóságteljes körmenettel 
kezdődött, amelyen részt vet-
tek a lovagrendek tagjai, cser-
készek, katolikus iskolások, ál-
lamtitkár, kormánybiztos, a 
város és a megye vezetői, or-
szággyűlési képviselők, vala-
mint a honvédség és rendvé-
delmi szervek vezetői, a város 
és az egyházmegye intézmény-
vezetői. Ünnepélyesen átvitték 
a Magyar Szent Család erek-
lyéit – a Székesegyház renová-
lása miatt – a Szent Imre-
templomba. A körmenetet a 
Hagyományőrző Koronaőrök 
menete és a Székesfehérvári 
Helyőrségi Zenekar Szent Ist-
vánról szóló énekei kísérték. 

Az imádsággal kezdődő 
ünnepen a főpásztor hangsú-
lyozta: „Azon a helyen emlé-
kezünk Szent Istvánra, ahol a 
királyi palotából az idős és be-
teg király átment templo-
mába, hogy Fia sírjánál imád-
kozzon Égi Anyánkhoz. Az Ő 
lelkületét akarjuk most befo-
gadni. A királynak nagy kihí-
vásokkal kellett szembenézni, 
ahogy ma nekünk is Európá-
ban szembe kell néznünk szá-
mos nehézséggel. Kérjük köz-
benjárását, hogy mi is felis-
merjük és másokkal is megis-
mertessük azt, amit Isten tő-
lünk vár ma.” A megyés püs-
pök méltatta az országfelaján-
lás gesztusát, amikor Szent Ist-
ván a Lélekre hallgatva aján-
lotta Istennek, és Mária oltal-
mába hazánkat. Majd arról be-
szélt,   Szent  Istvánnak  is  égi  

ajándék volt családja. Megta-
pasztalta a családi  élet  örö-
mét  és  békéjét,  az imádság 
erejét. De nemcsak áldásban 
volt része, hanem mélységes 
fájdalomban is. Mindvégig 
hűségben megmaradt azonban 
családja mellett, amely példa 
minden kor magyar emberé-
nek. Márián keresztül mi is 
ajánljuk az Úrnak családjain-
kat, mert a mai világban a Go-
nosz a legjobb családokat is 
megpróbálja.      
A főpásztor végül arról be-
szélt, a szent király tudta, 
hogy a természetfeletti erő a 
természetesre épít. Mindah-
hoz, amit az ember tenni tud, 
szükség van Isten kegyelmére 
is. Szükség van az egyházra, 
de annak védelmére is. Fel 
kell ajánlanunk nekünk is    
Istennek a magyarországi, az 
üldözött, a rágalmazott, a bű-
nös egyházat, amely utat keres 
ma ebben a zavaros világunk-
ban. Amikor gyenge, erőtlen 
és hiányzik belőle a Lélek tü-
ze,  a Szentlélek őrizze és for-
málja az egyházias lelket, 
amely építi és megszenteli ezt 
a világot. 

A főpásztor gondolatai 
mellett emelkedett és magasz-
tos hangulatot árasztottak az 
elhangzott ősi magyar énekek 
Szent Istvánról és a Szűzanyá-
ról, a Magyarok Nagyasszo-
nyáról, Vakler Anna népdal-
énekes és a Hermann László 
zeneiskola tanárai előadá-
sában.   

Az imaórát követő foga-
dalmi szentmisén Spányi An-
tal püspök így fogalmazott 
„Ezen az estén elsősorban    
az  első szent királyra emeljük    

 
(Folytatás a 8. oldalon!) 
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2018.08.05. – Sokan vettek 
részt idén is a székesfehérvári 
Donát-kápolna búcsúján au-
gusztus 5-én, melyen Spányi 
Antal megyés püspök celebrált 
ünnepi szentmisét Fehérvár 
legmagasabb pontján, ahol 
1733-ban építettek először 
Szent Donát tiszteletére kápol-
nát a helyi szőlőműves polgár-
ság kérésére. A megyés főpász-
tor a búcsúi szentmisén imád-
kozott a szőlőskertek és szőlős-
gazdák védőszentjéhez, kérve 
közbenjárását nemcsak a jó ter-
mésért, hanem az Öreghegyen 
élőkért, a város minden polgá-
ráért. 
Évről évre összegyűlünk itt Is-
ten felé fordulva, hogy Szent 
Donát égi közbenjárását kérjük 
– köszöntötte a jelenlévőket 
Tornyai Gábor atya, aki mint 
elmondta, a szentmise előtt 
nagy bizalommal imádkozott a 
szenthez, hogy ezúttal se mos-
sa el az eső a jeles ünnepet.  

„A régiek pontosan tudták, 
hogy az emberé a munka és az 
Istené az áldás. Kérték az égiek 
közbenjárását. Szent Donátét is 
itt, ezen a hegyen, hogy mun-
kájuk eredménye ne vesszen 
kárba, hogy amiért áldozatot 
hoztak, fáradoztak, amiért ke-
ményen megdolgoztak, az hoz-
za meg számukra gyümölcsét” 
– emelte ki szentbeszédében a 
megyés püspök. „Egész életü-
ket, egész kultúrájukat, min-
dennapjaikat,  családi  ünnepei- 

ket, napjaikat, hónapjaikat, az 
egész évüket, mind-mind az 
Isten jelenlétében próbálták 
megélni. Fontos volt számuk-
ra a reggeli és az esti harang-
szó, keresztvetéssel kezdték 
és fejezték be napjaikat, fon-
tosak voltak a mindennapi 
fohászok és imádságok, fon-
tosak voltak a családi és egy-
házi ünnepek, amelyekben 
lehozták magukhoz és befo-
gadták az Istent, megnyitották 
számára a szívüket és a lelkü-
ket” – hangsúlyozta Spányi 
Antal, aki így folytatta: „az 
ember – furcsa módon – gon-
dolkodásában változva, el-
kezdte a természetet is mani-
pulálni. Azt hitte, hogy ez az 
ész diadala, hogy egyre in-
kább bele tud nyúlni a világ 
rendjébe. Látjuk, hogy mi 
mindent meg tudunk tenni. 
Ismerjük a mikro- és 
makrovilág titkait” – hangzott 
el a beszédben. 

A főpásztor arról is be-
szélt, pontosan tudjuk és 
látjuk, hogy a civilizációnkkal 
mennyit ártunk, nemcsak a 
világnak, hanem önmagunk-
nak. „Megnyitottuk az ózon-
réteget, és ennek beláthatatlan 
következményei vannak. 
Könnyű csomagolóeszközö-
ket gyártottunk műanyagból, 
ezzel elszennyeztük az egész 
földkerekség tengereit. Hal-
lottuk a hírt, hogy augusztus 
elején elhasználtuk már azt az 

öreghegyi borkultúra támo-
gatása, és a szőlőműves 
tradíciók tiszteletének fölele-
venítése. Az öreghegy egy-
kor 500 hektáros borművelő 
területét a növekvő város 
bekebelezte, de nagyon sok 
öreghegyi telken található 
még régi szőlőtőke. 

A Szent Donát-kápolna 
búcsúján részt vettek a város 
önkormányzati képviselői és 
Róth Péter, Székesfehérvár 
alpolgármestere is. A zenei 
szolgálatot az Öreghegyi 
Magyarok Nagyasszonya 
templom kórusa végezte.  

A szentmise után az ün-
neplők a templom mögötti 
téren, a Borlovagrend meghí-
vására közös borkóstolón 
vettek részt, az egyházkö-
zség képviselő-testülete fi-
nom pogácsával várta a ven-
dégeket. 

 
Berta Kata 

Fotó:  
dr. Berta Gábor 

energiamennyiséget, ameny-
nyit igazából az esztendő 
végéig szabadott volna fel-
használnunk. Belenyúlunk a 
világba, azt hisszük, hogy 
tudunk mindent irányítani, 
nincsen már szükségünk 
Istenre sem. Ezáltal kiszol-
gáltatottá válunk azoknak a 
természeti erőknek, amelye-
ket mi magunk manipulál-
tunk meg” – mondta a püs-
pök, majd arról beszélt, a 
hívőknek ma is fontos Szent 
Donáthoz fohászkodni és 
megőrizni a hagyományokat, 
mert ez tartja meg a hitet, a 
reményt. Így tapasztaljuk 
meg, hogy a szentekkel 
együtt az egyház ma is él, és 
kérheti Isten bőséges áldását 
mindannyiunk életére. 

Az ünnepségen a székes-
fehérvári Noé-Hegyi Szent 
István Borlovagrend is képvi-
seltette magát  Mészárovics 
Imre elnök, nagymester veze-
tésével. A borlovagrend ki-
emelt célja a nagy múltú  

(Folytatás a 7. oldalról!) 
 

tekintetünket, akinek súlyos 
harcokat   kellett    megvívnia.  
Hallatlan küzdelmei azonban 
nem voltak hiábavalóak, gyü-
mölcsöt hoztak erőfeszítései. 
„Létrejött egy állam, amely 
mindig képes volt példát adni 
erkölcseiben, akkor is, amikor 
ez áldozatot jelentett. Felépítet-
te, megszervezte az egyházat, 
amely odaállt az elesettek és a 
kicsik mellé, amely pártját fog-
ta a gyengéknek, amely mindig 
tudott lelkierőt adni. Így vezet-
te el az egymást váltó nemze-
dékek legjobbjait az atyai ház 
örömébe, megteremtette azt a 
kultúrát, amely annyi szépet, 
annyi jót adott a magyarságnak 
és minden embernek, mert a 
magyar lélek kultúrája, a ma-
gyar szellem teljesítménye az  

Nagyboldogasszony vigí-
liája Székesfehérváron ki-
emelt ünnep. Azt ígérték a 
fehérváriak, hogy a Máriá-
nak történt felajánlás napját 
minden esztendőben megülik 
augusztus 14-én. Szép külső-
ségekkel és mély belső tarta-
lommal ünnepeltek idén is, 
amelyet az esős időjárás sem 
tört meg.  

A szentistváni országfel-
ajánlás napján, a Magyar 
Szent Család ereklyéi és a 
Missziós kereszt jelenlétében 
Spányi Antal megyés püspök 
a szentek és Mária oltalmát 
kérte hazánkért és minden 
keresztény családért. 

 
Berta Kata 

Fotó:  
Simon Erika  

és Gersztheimer Zsolt 

egész emberiség közös kin-
csévé vált.”   

A főpásztor beszédében 
azt is hangsúlyozta: „Amikor 
Szent István alakját szemlél-
jük, és megpróbálunk az 
ereklyetartón keresztül a 
szent királlyal találkozni, 
szemébe nézni, meg kell 
tanulnunk tőle, hogy ma is 
védeni kell ezt a nemzetet és 
védeni kell az országot. Aho-
gyan teszik ezt katonáink és 
teszik ezt azok, akiknek erről 
szól a hivatásuk. De tennünk 
kell mindannyiunknak, nem 
mutogathatunk senkire, és 
nem várhatunk senkire. A 
hazát mindig csak együtt 
voltunk képesek megvédeni, 
mindig csak egy akarattal 
tudtuk szolgálni, mindig csak 
az egység volt képes megvé-
deni és felemelni.” 
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Augusztus 3-án megnyílt 
a Csók István Képtárban a 
Székesegyház kincseiből az a 
kiállítás, amelyet a bazilika 
befejezésének 250 éves év-
fordulója inspirált. A „Barokk 
mennyország” című tárlat fő 
témája a bazilika barokk mű-
kincsei, de a sok kiváló minő-
ségű műtárgy segítségével az 
egész korszak szellemiségét 
idézi fel. 

A tárlat a „klasszikus” 
korszakokat bemutató, ha-
gyományosan távolságtartó 
kiállítások gyakorlatával sza-
kítva a látogatókat a műtár-
gyak közvetlen közelébe en-
gedi, és korszerű technikai 
eszközök segítségével közért-
hetően mutatja be azokat. A 
száznál több barokk fest-
ményt, szobrot, ötvöstárgyat 
és egyéb műtárgyat felvonul-
tató kiállítás egyúttal izgal-
mas fejtörőkkel, történeti-
művészeti titkokkal várja a 
látogatókat, akik közelebb ke-
rülnek a barokk kor varázsla-
tos és távolinak tűnő világá-
hoz. 

Köszöntőjében Smohay 
András, a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Múzeum igaz-
gatója kiemelte, hogy a most 
nyíló, Barokk mennyország 
című kiállítás a Szent István 
Király Múzeum és a Székes-
fehérvári Egyházmegyei Mú-
zeum eddigi legjelentősebb 
közös produkciója. 

A nagyszabású tárlatért 
köszönetet mondott Székesfe-
hérvár Önkormányzatának és 
Spányi Antal püspöknek, aki 
az egyházmegye főtemplomá-
nak legértékesebb kincseit 
kölcsönözte a kiállítás számá-
ra. Köszönetet mondott a  

szakembereknek, a kiállítás 
tervezőinek és kivitelezőinek 
is, akik közérthetően mutatják 
be a székesegyház barokk 
műtárgyainak üzenetét. 

Smohay András azt kíván-
ta, hogy a következő nyolcvan 
évben is számos hasonló 
együttműködésben megvaló-
suló produkcióval gazdagítsa 
Székesfehérvár kultúráját a 
Szent István Király Múzeum 
és a Székesfehérvári Egyház-
megye. 

Köszöntötte a megjelente-
ket Nagy Veronika a Szent 
István Király Múzeum igaz-
gatóhelyettese is, aki elmond-
ta, hogy A Barokk mennyor-
szág című kiállításon ismerős 
tárgyakat láthatunk, de közöt-
tük sétálva gyorsan rájövünk 
majd, hogy valójában milyen 
keveset is tudunk róluk. 

A műtárgyak, amik a 
nagyszabású belső felújítás 
miatt kikerültek a székesegy-
házból 250 éve nem változtat-
ták a helyüket és most a szak-
rális teret elhagyva megmutat-
ják magukat másként. Meg-
mutatják monumentalitásukat, 
gondolatiságukat és a bennük 
rejlő kutatási lehetőségeket is. 
A tárgyaknak a műtárgy funk-
ciója erősödik fel és kiállítás-
sá szerveződve kultúrtörténeti 
összefüggések sokasága bom-
lik ki belőlük, de ráirányítják 
a figyelmet a múzeumi munka 
lényegére is. A látogatók pe-
dig beleláthatnak a műtárgyak 
restaurálásának folyamatába 
is.” - emelte ki a Szent István 
Király Múzeum igazgatóhe-
lyettese. 

„A Csók István Képtárban 
most nyíló kiállításon a bejá-
rat felett egy idézet olvasható:  

„Biztos, hogy a mennyor-
szág barokk stílben van tart-
va.” A mondatot, ami a Ba-
rokk mennyország című kiállí-
tás üzenetét a végtelen távlatá-
ba emeli, 1922 karácsonya 
után néhány nappal Prohászka 
Ottokár püspök írta le naplójá-
ba. Isten megtestesülésének 
ünnepe kapcsán érzett örömét 
a barokk angyalok lelkes hó-
dolatához hasonlítja: „Lelkük 
olvad; szemük, ajkuk, arcuk 
forró s édes s mélységes élet 
gödröcskéje, nyílása, tűzhelye. 
A barokkban van a fény, a tűz, 
a glória, a tánc, az ének, az 
öröm, a győzelem (...) s ami-
hez ér, az mind azzá s olyanná 
válik.” (1922. december 28.) „ 
… Mi, mai székesfehérváriak 
abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy az Ottokár püs-
pök lelkében megjelenő ba-
rokk mennyország képe köthe-
ti össze számunkra a világhírű 
római Il Gesú templomot és a 
Szent István király tiszteletére 
épült székesegyházunkat a ba-
rokk évében.” - fogalmazott 
megnyitó beszédében Spányi 
Antal megyéspüspök. 

Felidézte, hogy 2016 szep-
tember 3-án a székesegyház 
felújított homlokzatának átadá-
si ünnepségét a belső felújítás 
mielőbbi megkezdésének re-
ményében tartották meg. El-
mondta, hogy azóta a kormány 
támogatásával az összes szük-
séges kutatási és tervezési fela-
datot elvégezték és készen áll-
nak a teljes belső helyreállítás-
ra, melynek első lépése rend-
hagyó módon a most nyíló ki-
állítás. „Nem túlzás történelmi 
lépésnek nevezni, hogy Szé-
kesfehérvár Önkormányzatá-
nak támogatásával a székes-
egyház barokk műtárgyaitól  

restaurálásuk előtt egy mo-
dern formanyelven kivitelezett 
kiállításon búcsúzunk el ab-
ban a reményben, hogy né-
hány év múlva eredeti ragyo-
gásukat visszanyerve köszönt-
hetjük majd újra őket.” - tette 
hozzá. 

„Értékről, hitről és a mi 
közös történelmünk lényegé-
ről is sok üzenetet hordoz a 
tárlat.” - mondta Cser-
Palkovics András polgármes-
ter a tárlat megnyitóján. 

„Külön örülök annak, hogy 
a Királyi Napok előtt néhány 
nappal nyithatott meg a kiállí-
tás, ami szintén egy nagyon 
fontos üzenet. Szeretném 
megköszönni a Székesfehér-
vári Egyházmegyének, hogy 
felvállalták a székesegyház 
felújításának óriási felelőssé-
gét, kihívását. Közösen örü-
lünk annak, hogy a bazilika a 
külső megújulás után belül is 
megújulhat néhány év alatt.” - 
tette hozzá. 

A megnyitót a Hermann 
László Kamarazenekar kezdte 
Händel egyik leghíresebb ope-
raáriájával, az Ombra mai fu 
csodálatos dallamával, Kiss 
Melinda szólójával. 

Székesfehérvár polgármes-
tere szólt arról is, hogy az 
Egyházmegyei Múzeum és a 
Szent István Király Múzeum 
együttműködésének eredmé-
nye a kiállítás, ez pedig jól 
jelzi az egyházmegye és a vá-
ros, illetve a két múzeum kap-
csolatát továbbá a szakembe-
rek közötti kapcsolatot. Cser-
Palkovics András polgármes-
ter elmondta, hogy amikor az 
Európa Kulturális Fővárosa 
pályázatot  összeállította  Szé- 

 
(Folytatás a 14. oldalon!) 
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kesfehérvár, tematikus éveket 
képzeltek el, melyet a pályá-
zat kimenetelétől függetlenül 
szeretnének megvalósítani. 
Az első esztendő a barokkról 
szól, ennek kiemelkedő pilla-
nata a Barokk mennyország 
kiállítás. 

Gaylhoffer-Kovács Gábor 
művészettörténész, a kiállítás 
kurátora a tárlat kapcsán ki-
emelte, hogy az egész orszá-
got érdekli a Szent István 
Székesegyház múltja és jele-
ne, de legfőképpen a jövője. 
Hangsúlyozta, hogy több 
mint 100 barokk műtárgyat 
adott kölcsön az egyházme-
gye, nemcsak a bazilika oltár-
képeit, kegyképeit és szobra-
it, hanem minden olyan tár-
gyat az egyházmegyei múze-
umból, levéltárból és kincs-
tárból, amik a bazilika barokk 
korszakához kötődnek. 

Dr. Nagy Veronika művé-
szettörténész, a kiállítás kurá-
tora elmondta, hogy szerettek 
volna szembenézni a barokk-
hoz kötődő sztereotípiákkal 
és cáfolni is azokat. 

Kiemelte, hogy a barokk 
műtárgyak a múzeumi közeg-
ben egyedi figyelmet nyer-
nek, művészi erejük teljében 
láthatóak, így új kíváncsisá-
got gerjesztenek. Szólt arról 
is, hogy a XXI. század vizuá-
lis kultúrája és a barokk vizu-
ális kultúrája sok tekintetben 
hasonlít egymásra, túlfoko-
zott vizualitás jellemzi, a cél 
azonban teljesen más, hiszen 
a mai képi ingerek vásárlásra, 
fogyasztásra ösztönöznek a 
földre tapasztják a gondola-
tot, míg a barokk vizualitás 
felfelé irányul, az örökkéva-
lóságra figyel. 

A kiállítás nagyszámú ere-
deti műtárgyon keresztül, értő 
magyarázatokkal vezet be a 
bazilika barokk kori történe-
tébe: a templomért szenvedé-
lyesen prédikáló jezsuitáktól 
és a szegény özvegyasszony 
építkezésre felajánlott utolsó 
fillérétől kezdve a királynő 
által adományozott, pazarlóan 
ékes főoltárig, a plébánia-
templom felépülésétől a püs-
pökség megalapításáig. E tör-
ténetnek mindvégig főszerep-
lője volt maga a városi pol-
gárság is, a templom orgona-
karzata feletti felirat is ezt bi-
zonyítja: „Székesfehérvár 
szenátusa és népe építette fel 
kegyeletből, a leghatalma-
sabb, legjóságosabb Isten és 
Szent István, a magyarok el-
ső, apostoli királya tiszteleté-
re, 1768.” 

A kiállítás attrakciói a ba-
zilika hatalmas mellékoltár-
képei, amelyeket – a freskók-
kal együtt – Johann Ignaz 
Cimbal készített. 

A méltatlanul háttérbe 
szorult festő jelentőségét a 
legújabb kutatások kezdik 
felfedezni. A bazilikában egy 
éven át folyt tudományos 
vizsgálatok eredményei mel-
lett ezek az összefüggések is 
közérthető módon, élmény-
szerűen kerülnek bemutatás-
ra, a bazilika barokk berende-
zéséhez méltó színvonalú ins-
talláció keretében. 

 
szekesfehervar.hu 

Fotó: Molnár Artúr 

értették miért költözött a mű-
vész erre a kis településre, de a 
festő munkáin végig kísérhető, 
ahogy megragadta a bodajki 
táj szépsége.  

Bodajk Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete Spányi 
Antal püspök példamutató em-
beri magatartása elismerése-
ként, kiemelkedő lelkipásztori 
szolgálatáért, valamint a város 
kulturális és épített öröksége 
fennmaradása érdekében vég-
zett tevékenységéért adomá-
nyozta a díszpolgári címet je-
lentő Peske-Spányi-díjat. 

Bodajk település várossá 
nyilvánításának 10. évfordu-
lóján, június 6-án a település 
díszpolgári címét, a Peske-
Spányi díjat vehette át Spányi 
Antal megyés püspök.  

A két neves bodajki festő-
ről elnevezett díjat a jubi-
leumi városnapok alkalmával 
a városházán adta át 
Wurczinger Lóránt polgár-
mester. 

A Spányi család a festő-
művész Spányi Bélán keresz-
tül hosszú idő óta kötődik 
Bodajkhoz.    Kortársai   nem  

nak idején, ha eljön a rendszer-
váltás, minden könnyebb lesz. 
Most látjuk, hogy bizonyos ér-
telemben nehezebb.  Régen vi-
lágos volt a választóvonal, 
hogy ki tartozott a keresztény-
séghez és ki nem. Most sokféle 
új elképzelés kavarog a világ-
ban nyugatról és keletről egya-
ránt, miközben a régi gondol-
kodás is jelen van. Szembe kell 
néznünk azzal is, hogy nagyon 
sok közömbös ember van a vi-
lágban, aki számára nem sokat 
jelent, amit mi teszünk, amit 
mi mondunk. Ugyanakkor a 
másik oldalon azt is látjuk, 
hogy hihetetlen éhség és szom-
júság van az Isten Igéje iránt, 
és egyáltalán Krisztus iránt. 
Ma tehát ez a feladata a pap-
nak, hogy ezt észrevegye, és 
olyan világosan és mély hittel 
közvetítse Krisztust, hogy az 
vonzó legyen másoknak is.” 

A székesfehérvári papi lelki-
gyakorlaton mindennap alka-
lom volt a közös szentmiseál-
dozat bemutatására, a közös 
imádságra és a hálaadás mellett 
a pihenésre is. 

 
Berta Kata 

Idén is Székesfehérváron 
tartották az egyházmegye 
papjainak éves lelkigyakorla-
tát, július 30. és augusztus 2. 
között, amelyen a napi imák, 
elmélkedések, beszélgetések 
vezérfonalát Pápai Lajos nyu-
galmazott győri megyéspüs-
pök gondolatai adták. 
„Szeretettel átadott mély teo-
lógiai tudását az előadó ta-
pasztalataira, személyes él-
ményeire építette. A papi lel-
kigyakorlat ebben az évben a 
megújulást, az új lendületet 
jelentette, a személyes talál-
kozást a paptestvérekkel és 
az előadóval” – mondta el 
Gerendai Sándor, csákvári 
plébános. 

A lelkigyakorlat első felé-
ben a hitről, a keresztény 
méltóságról esett szó, majd a 
papi életforma legfontosabb 
kérdéseit járták körül. Az elő-
adó beszélt az imádságról, az 
áldozatról, a szolgálatról, a 
bűnbánatról és nem utolsó-
sorban a Mária-tiszteletről. 
Pápai Lajos elmondta: „Egy 
olyan világban élünk, ahol 
sok kihívással kell szembe-
néznünk.  Azt  gondoltuk  an- 

A kiállítás október 23-ig, 
vasárnaptól péntekig  

10–18 óráig,  
szombaton 9–18 óráig  

látogatható! 
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A Székesfehérvári Egy-
házmegye több mint 20 éve 
hirdet nyári táborokat csalá-
doknak. Az egyházmegye 
plébániaközösségeiből érkező 
szülők és gyermekeik minden 
évben együtt tölthetnek egy 
hetet igazi tábori élmények-
kel. A szervezést dicséri, 
hogy a délelőtti előadásokon 
a szülők nyugodtan figyelhet-
nek a tartalmas és lélekemelő 
előadásokra, mert eközben a 
gyermekek korosztályuknak 
megfelelő csoportokban kéz-
műves foglalkozásokon, vi-
dám játékokon, zenés, ének 
és tánctanuláson vehetnek 
részt. A balatongyöröki csa-
ládtábor az előadások, gyer-
mekprogramok, közös imád-
ságok és szentmisék mellett 
élvezetes igazi testi-lelki fel-
üdülést kínált mindazoknak, 
akik úgy gondolták, a család-
nak együtt lenni jó.  

A Székesfehérvári Egy-
házmegye idei családtáborá-
nak mottója a páli idézet volt: 
„… testetek a bennetek lakó 
Szentlélek temploma”. Téma 
volt tehát a saját test, a házas-
társ és gyermekek teste, mint 
a Szentlélek temploma, és a 
család, mint egy olyan test, 
mely hordozza a Teremtő Is-
tent, aki saját képmására al-
kotta az embert, s akinek 
szentháromságos   szeretetkö- 

zösségét a szentségi házasság-
ban gyökerező család tükrözi 
a leginkább.  

A táborban délelőttönként 
a felnőtteket hívták egy-egy 
előadásra, komolyabb prog-
ramra. Az egyházmegyei csa-
ládtábor egyik alapgondolata, 
hogy a táborban megjelenjen 
az egész egyház: főpapok, pa-
pok, lelkipásztori munkatár-
sak, hívek egyaránt. Idén dr. 
Fodor János keszthelyi plébá-
nos, a Veszprémi Főegyház-
megye családpasztorációs re-
ferense is egyik vendége volt 
a tábornak. Beszédében kitért 
arra, mennyire fontos megva-
lósítani a családban az egysé-
get, a békességet, a szeretet, 
amelyet csak Isten adhat meg 
az embernek. 

A Székesfehérvári Egyház-
megye balatongyöröki táborá-
ba Budapestről érkezett Ho-
dász András atya, aki nagyon 
fontos témát hozott a csalá-
doknak, a hosszú távú elköte-
lezett párkapcsolat  techniká-
járól és lehetőségéről beszélt. 
Hogyan lehet megélni azt, 
hogy valaki, akivel kimondtuk 
a boldogító igent az oltár előtt, 
azzal együtt is maradjunk éle-
tünk végéig. Melyek azok az 
összetevők, szempontok, ame-
lyekre figyelni kell egy házas-
ságban, hogy valóban tartós 
kapcsolattá váljon. 

Süveges Gergő és felesége, 
Margit is vendége volt a Szé-
kesfehérvári Egyházmegye 
családtáborának. A Természe-
tes Közösségfejlődés elneve-
zésű módszer, az NCD Hun-
gary vezetői egy kifejezetten 
egyházi közösségek számára 
hasznos, diagnosztáló és kö-
zösségfejlesztő eszközrend-
szert mutattak be a tábor részt-
vevőinek. Bemutatták, hogy 
csapatuk arra vállalkozik, 
hogy a fejlődni és formálódni 
kész egyházi emberek, közös-
ségek és szervezetek mellé 
álljanak, és támogassák őket 
az Istentől kapott küldetésük 
mind teljesebb megélésben. 

A családtábornak évről 
évre egyik kiemelt eseménye 
a gyermekeknek szóló alterna-
tív tábor, amelyet idén Turner 
Gyöngyi és férje, Rudolf vál-
laltak. Programjuk természete-
sen bővelkedett vidám foglal-
kozásokban, versenyekben, 
szellemi vetélkedőkben és 
sportolásban.  

Néma Attila diakónus és 
felesége Ella a kecskeméti 
Parázs központ munkatársai-
ként a családi életre nevelésről 
(CSÉN) szóltak. Interaktív 
előadásokat tartottak fiatalok-
nak, hogy jobban megismer-
jék magukat és egymást, hol 
van a helyük a családban, mit 
tudnak hozzáadni a család 
életéhez, a családi értékekhez.  
Kilátogatott Balatongyörökre 
Spányi Antal megyés püspök 
is, a családtábor fő támogató-
ja. Előadásában arról beszélt, 
milyen támadások érik ma a 
családokat, hogyan gondol-
kodjanak a szülők ma az egy-
ház tanítása szerint a csalá-
dokról. Felhívta a figyelmet, 
mennyire fontos a ismerni az 
erről szóló egyházi dokumen-
tumokat. 

A táborban felidézték a 70-
es–80-as évek hangulatát, 
vagyis visszafordították az idő 
kerekét. Ezáltal is gazdagí-
tották a tábori élményeket,    
és örömet szereztek egymás-
nak. A táborozó családoktól a 
szervezők azt kérték, hozza-
nak otthonról vagy az ismerő-
sök köréből olyan tárgyakat, 
plakátokat, fényképeket, 
egyéb relikviákat, zenéket, 
zenelejátszó alkalmatossá-
gokat,  melyek  ebből a korból 

valók. Kiállítást rendeztek a 
tárgyakból, és a tábor alatt 
elmondhatták a hozott dol-
gokkal kapcsolatos történetei-
ket, vidám vagy kevésbé 
vidám kalandjaikat. De nem-
csak tárgyakban, hanem étel-
ben és italban, öltözékben is 
megjelenítették a 70-es, 80-as 
éveket. És természetesen nem 
maradhatott el a fergeteges 
retro diszkó sem. 

A szokásokhoz híven egy 
névtáblát is készítettek a 
családok az ajtóikra, idén 
retro stílusban. Az alkotások 
természetesen utaltak a tábor 
mottójára: „Testünk a Szent-
lélek temploma”. Érkezéskor 
ezek a táblák a készülő csalá-
di fotón is szerepeltek.  

Minden nap volt szentmi-
se, amelyen együtt volt az 
egész család, és természetesen 
az idén is szerveztek a részt 
vevő családoknak esti szent-
ségimádást. A délutáni fakul-
tatív programok között sze-
replő kézművességen túl 
filmnézés, kirándulás és für-
dőzés is volt a Balatonban.  

A szervezők idén is nagy 
lelkesedéssel készültek, és 
imájuk meghallgatásra talált. 
Mert Isten megáldotta a tá-
bort: a szervezőket erővel és 
bölcsességgel, a résztvevőket 
sok-sok lelki ajándékkal. 

 
Berta Kata 

Fotó: Somogyi Illés  
és Varga Péter 
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Szeptember 7. 15 óra 
Szent Cecília terem 

 

A Katolikus Társadalmi Napok keretében 

Ancsa-Molnár Hajnalka 
ikonfestő 

kiállításának megnyitója 
 

Megnyitja: 

Spányi Antal 
megyés püspök 

 

„Az ikonfestés számomra azt jelenti, hogy Isten országának 
örökkévalóságát, a fényt, a hitet, amit az ikon hordoz a maga 

változatlanságában, elhozzam ebbe a változékony világba. 
Fára festett Szentírásként emelje, építse hitünket, lelkünket.” 

Ancsa-Molnár Hajnalka 

 
 

Szeptember 11. (kedd) 17.30 óra 
ÚTKERESŐ FILMKLUB 

 

Mária Magdolna 
angol dráma (120 perc)  

2018. 
  
Egy fiatal nő elhagyja kis halászfaluját és családját, hogy 
csatlakozzon egy új, radikális társadalmi mozgalomhoz. 
 A mozgalom karizmatikus vezetője a názáreti Jézus, aki azt 
ígéri, hogy a világ meg fog változni. Mária Magdolna új élet-
módot keres, és valamiféle hitelességet, amit a kor szigorú hi-
erarchiája megtagad tőle.  
Ahogy a csoport híre egyre terjed, és egyre többeket vonz Jé-
zus ihletett üzenete, Mária Magdolna lelki útja a történet kö-
zepébe helyezi őt, és a fővárosba, Jeruzsálembe vezeti, ahol 
szembe kell néznie a valósággal: Jézus sorsával, és a saját 
szerepével, amit ebben játszik. 
  

Ingyenesen látogatható! 
 
 

2018. szeptember 15.  
Az Ars Sacra Fesztivál keretében  

A Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti 
Gyűjteménye szervezésében 

 

Olasz Ferenc  
Balázs Béla-díjas fotográfus  

kiállítása 
 

A megnyitó keretében kerül bemutatásra  

az „Ars Hungarica, A Kárpát-medence  
művészeti emlékei”  

című film,  
mely Olasz Ferenc legszebb filmjeiből ad ízelítőt 

 

A kiállítás megtekinthető 
október 13-ig 

hétfőtől péntekig 9-17 óráig 
szombaton 9-15 óráig 

 
Ingyenesen látogatható! 

Szeptember 15. 

Hatékony kommunikációs technikák 
az oktatásban 

(A megoldásközpontú megközelítés alapjai) 
1 napos tréning 

 

Hogyan lehet hatékonyabban fegyelmezni,  
a tananyagra irányítani a figyelmet? 

Hogyan javítsunk a diákok magatartásán, jegyein,  
a szülői támogatáson? 

 

A tréning gyakorlatias módszereket mutat be, amelyek a pe-
dagógusok segítségére lehetnek a munkájuk során felmerü-

lő problémák megoldásában. 
  

A képzés végére a résztvevők megtanulják: 
– a szülőkkel, tanulókkal, kollégákkal történő  

megoldásközpontú kommunikációt, 
- az erősségek feltérképezésének szerepét az elakadások  

megoldásában, 
- a problémák megoldásához használható kérdezéstechnikát, 

- az aktív figyelem szerepét, módszereit, hasznát, 
– a motiváló környezetet megteremtését az órákon, 

– a magatartási problémák kezelésének egy új módszerét. 
 

Trénerek: 

Kéki Andrea - coach,tréner,tanító 
Nagy Erzsébet - tréner, tanár 

  

Maximális létszám: 16 fő 

 A tréning díja 10.000 Ft 
Jelentkezés: sztistvanmuvhaz@gmail.com 

 
 

Szeptember 20. (csütörtök) 17.30 óra 
ÚTKERESŐ FILMKLUB 

Pio atya utolsó szentmiséje  
(Stigmák misztériuma)  

és  

Veletek vagyok 
olasz dokumentumfilmek (35+28 perc) 1997. 

 

Két különleges dokumentumfilmet mutatunk be Pio atyáról. Az 
első film Pio atya utolsó szentmiséjéről szól, melyet 1968. szep-
tember 22-én celebrált. A San Giovanni Rotondó-i templomban 
több mint húszezer ember zsúfolódott be. Pio atya már nagyon 
rosszul érezte magát, mégis kiszolgáltatta a legszentebb áldoza-
tot az Eucharisztiát. A szent tudta, hogy eljött halálának az ide-
je. A szertartás után összeesett, mondogatta, hogy közeleg az 
óra. Pio atya úgy ment el, mint a gyermeki lélek: egyszerűen, 
békésen. Fél háromkor vett utoljára levegőt és látta meg a Meg-
váltóját kinek sebeit ötven éven át viselte.  
A Veletek vagyok dokumentumfilmben láthatjuk, hogy Pio atya 
hogyan valósítja meg szent tervét, mely szerint létrehozza a sze-
gények számára épített kórházat a Szenvedés Enyhítésének a 
Házát.  
A film megrendítő dokumentumfelvételeket mutat be a nagy 
szentről. „Magamról elfeledkezhetem, de lelki gyermekeimről 
soha! Sőt, biztos vagyok benne, hogy mikor az Úr magához szó-
lít, azt mondom majd neki: Uram, én a Paradicsom kapujában 
maradok, és csak akkor lépek be, amikor az utolsó gyermekem 
is megérkezik.” - Pio atya. 

 

Belépő: 400 Forint! 
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Szeptember 25. (kedd) 17.30 óra 

A keresztény hit kialakulása  
és védelme 

Személyek események és korszakok  
a teológia fejlődése során 

 

Dr. Kránitz Mihály  
dékán, egyetemi tanár 

(Pázmány Péter Katolikus Egyetem,  Hittudományi Kar) 
 

könyvbemutatóval egybekötött előadása 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
 

Október 3. (szerda) 19 óra 
a Szent Imre templomban 

 

Magyar Katolikus Kultúra Napjai 
A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház szervezésében, 

a Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával 
 

Theotokosz  
Énekek az Istenszülőhöz 

 

a Szent Efrém Férfikar  
koncertje 

 

Közreműködik: 

Vox Mirabilis Kamarakórus 
 

A belépés díjtalan! 
  

A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg és az utóbbi 
években Magyarország legnépszerűbb vokális együttesévé 
vált. Alapítója és művészeti vezetője a Liszt-díjas Bubnó Ta-
más, Magyarország érdemes művésze.  
10 CD-felvételük jelent meg, amelyek közül a Byzantine 
mosaics c. albumot 2010-ben Supersonic-díjjal jutalmazták 
Luxembourgban. 
 
 

Október 4. (csütörtök) 17.30 óra 
 

Magyar Katolikus Kultúra Napjai 
A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház szervezésében, 

a Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával 
 

ÚTKERESŐ FLMKLUB 
 

A rózsafüzér ima ereje 
lengyel dokumentumfilm (2017., 90 perc) 

 

Rendező: 

Mariusz Pilis, Darius Walusiak 
 

A belépés díjtalan! 
 
 

Október 9. (kedd) 17.30 óra 
 

Magyar Katolikus Kultúra Napjai 
A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház szervezésében, 

a Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával 
 

A közvetítés átalakító ereje 
Gondolatok az ikonokról és az istenes költészetről 

 

Előadó: 

Dr. Janka Ferenc 
filozófus, teológiai tanár 

 

A belépés díjtalan! 

Október 12. (péntek) 17 óra 
 

Magyar Katolikus Kultúra Napjai 
A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház szervezésében, a 

Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával 
 

Szép magyar ének 
 

Dr. Béres József 
könyv- és filmbemutatója 

 

A belépés díjtalan! 
 
 

Október 12. (péntek) 19 óra 
 

Magyar Katolikus Kultúra Napjai 
A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház szervezésében, a 

Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával 
 

Sándor Zsuzsanna 
zongora 

Erdei Máté blockflote 
 

közös koncertje 
 

A belépés díjtalan! 
 
 

Október 16. (kedd) 17.30 óra 
 

Magyar Katolikus Kultúra Napjai 
A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház szervezésében, a 

Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával 
 

A holisztikus ember 
 

Előadó: 

Dr. Korzenszky Richárd OSB 
bencés szerzetes 

 

A belépés díjtalan! 
 
 

Október 17. (szerda) 17 óra 
 

Magyar Katolikus Kultúra Napjai 
A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház szervezésében, a 

Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával 
 

Ars Musica Vegyeskar 
hangversenye 

 

A belépés díjtalan! 
 
 

Október 18. (csütörtök) 17.30 óra 
 

Magyar Katolikus Kultúra Napjai 
A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház szervezésében, a 

Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával 
 

Agyhullámok, memória, kreativitás: 
belső világunk  

és az információrobbanás hatásai 
 

Előadó: 

Dr. Freund Tamás 
Széchenyi-díjas neurobiológus, egyetemi tanár,  
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 

 

A belépés díjtalan! 

http://www.szentefrem.hu
https://www.vhf.hu/oktato/janka-ferenc
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KÖZÖS VENI SANCTE  
Szeptember 3-án, hétfőn 16 
órakor az elmúlt évekhez ha-
sonlóan a katolikus oktatási 
és nevelési intézmények szá-
mára közös Veni Sancte-t tar-
tanak Székesfehérváron, Pro-
hászka emléktemplomban.  
A koncelebrált püspöki szent-
misére valamennyi egyház-
megyés intézményből várják 
a püspöki iskolabiztosokat, 
pedagógusokat, diákokat és 
szülőket; valamint az egyház-
megye területén a szerzetes-
rendek által fenntartott isko-
lák képviselőit. 
 
ELSŐCSÜTÖRTÖKI  
EUCHARISZTIA-ÜNNEP 
(ALMÁSSY-TELEP)  
Szeptember 6-án, csütörtökön 
18 órakor az Almássy-telepi 
templomban lesz a város egy-
házközségeinek közös első-
csütörtöki Eucharisztia-ün-
nepe.  
A szentmisét a Spányi Antal 
megyés püspök tartja a város 
papságával, amely után a kö-
zös szentóra kezdődik, az új 
papi hivatásokért, az egész 
egyházért, és az Euchariszti-
kus Kongresszusért. 
 
KATOLIKUS  
TÁRSADALMI NAPOK  
SZÉKESFEHÉRVÁRON 
Szeptember 7-e és 9-e között 
Székesfehérvár ad otthont a 
Katolikus Társadalmi Napok 
(KATTÁRS) programjainak 
A rendezvény alapgondolatát 
a szervezők így határozták 
meg – Van célunk! Van jö-
vőnk! –, amely kifejezi, hogy 
a kereszténység a társadalom 
jövőjét meghatározó, mozga-
tó erő. 
A megnyitó a Városház téren, 
szeptember 7-én, pénteken 
16.30-kor lesz, a rendezvényt 
záró szentmise pedig szep-
tember 9-én, vasárnap 11.00 
órakor.  
A KATTÁRS programjai kö-
zött szerepelnek konferenci-
ák, intézmények és lelkiségek 
interaktív bemutatkozói, jogi 
tanácsadás, pódiumbeszélge-
tések, gyermekprogramok, 
koncertek, liturgikus esemé-
nyek és számos lehetőség a 
találkozásra.  
A Katolikus Társadalmi Na-
pok  fontos üzenete,  hogy  az  

tartják. Szeptemberben 14-15-
én, pénteken és szombaton. 
 
EGYHÁZMEGYEI  
ZARÁNDOKLAT  
BODAJKRA -  
ELSŐÁLDOZÓK  
ZARÁNDOKLATA 
Szeptember 15-én és 16-án, 
szombaton és vasárnap  kerül 
megrendezésre a hagyomá-
nyos bodajki búcsú. Vasárnap 
10.30 órakor ünnepi szentmi-
sét mutat be Spányi Antal szé-
kesfehérvári megyéspüspök. 
Ezen a zarándoklaton – ha-
zánk kiemelt kegyhelyére, 
ahova a hagyomány szerint 
István király is járt imádkozni 
fiával, Imre herceggel – a me-
gyés főpásztor kiemelten hív-
ja azokat a gyerekeket szüle-
ikkel és hitoktatóikkal együtt, 
akik az idén voltak elsőáldo-
zók. Adjunk hálát közösen a 
Segítő Szűzanyának, hogy el-
vezet minket Szent Fiához, 
Krisztushoz. 
Tervezett program: 
A program szombaton 17 óra-
kor kezdődik, majd 17.30-kor 
keresztúttal folytatódik a Kál-
várián. 19 órakor szentmise 
következik körmenettel és 
szentségimádással, majd vir-
rasztás lesz hajnalig.  
16-án, vasárnap 6 és 8 órakor 
lesznek szentmisék, majd fél 
11-kor koncelebrált püspöki 
szentmise. 
Az ünnepi szentmisét délután 
3-kor keresztút, majd 17 órai 
kezdettel a záró szentmise kö-
veti. 
 
KORTÁRS MŰVÉSZETI 
GYŰJTEMÉNY  
ESEMÉNYE 
Szeptember 15-én a Székesfe-
hérvári Egyházmegye Kortárs 
Művészeti Gyűjteményének 
8. rendezvénye a fotóművé-
szet egyik kiemelkedő alkotó-
ját mutatja be. 
Az Ars Sacra Fesztivál kere-
tében megrendezett kiállí-
táson Olasz Ferenc Balázs 
Béla-díjas fotográfus gazdag 
életművéből láthat válogatást 
a közönség. 
A megnyitó keretében kerül 
bemutatásra az „Ars Hungari-
ca, A Kárpát-medence művé-
szeti emlékei” című film, 
mely Olasz Ferenc legszebb 
filmjeiből ad ízelítőt. 

BÉRMÁLÁS  
NAGYVENYIMEN 
Szeptember 22-én, szomba-
ton 16 órakor Nagyvenyimen 
bérmál Spányi Antal megyés 
püspök. 
 
SZENT GELLÉRT NAPI 
PEDAGÓGUS  
KONFERENCIA  
Szeptember 24-én, hétfőn 10 
órai kezdettel tartja a Székes-
fehérvári Egyházmegye ha-
gyományos Szent Gellért napi 
pedagógus konferenciáját. 
Ez a nap intézményeinkben 
tanítás nélküli munkanap, 
hiszen Szent Gellért püspök, 
vértanú személyében a katoli-
kus iskolák égi pártfogójukat 
köszöntik. A konferencián az 
egyházmegye 9 nevelési-
oktatási intézményéből érkez-
nek pedagógusok, püspöki 
biztos atyák, az egyházmegye 
iskoláinak nevelő testülete és 
az óvodák delegációi, hogy a 
vértanú püspökre, a katolikus 
iskolák égi pártfogójára emlé-
kezzenek. 
A püspöki szentmise után 
lesz az egyházmegye pedagó-
gusainak továbbképzése és a 
Szent Gellért kiváló pedagó-
gus díj átadása, melyet az 
intézményben dolgozók sza-
vazata alapján ítélnek oda. A 
Szent Gellért-díjat a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferen-
cia alapította és a díj névadó-
jához, - Szent István király 
fiának nevelőjéhez méltón – a 
keresztény nevelésben élenjá-
ró pedagógusoknak adomá-
nyozza évek óta. A Székesfe-
hérvári Egyházmegyei Hiva-
tal 1996. óta ítéli oda a Szent 
Gellért díj ezüst és arany 
fokozatát az egyházmegye 
területén működő nevelési-
oktatási intézmények munka-
társainak, akik példaadó illet-
ve szakterületükön kimagasló 
munkát végeznek. 
 
ABORTUSZON  
ÁTESETTEK  
GYÓGYULÁSÁT SEGÍTŐ 
HÉTVÉGE 
Szeptember 27-30-án Mária-
besnyőn „Ne félj, nem ítéllek 
el!” címmel abortusz okozta 
lelki fájdalmak lelki feldolgo-
zására szerveznek hétvégét. 
 

(Folytatás a 19. oldalon!) 

egyház a mai, modern eszkö-
zöket felhasználva eljuttassa 
gondolatait oda, ahol az embe-
rek élnek. Ezzel párbeszédre, 
sőt közös gondolkodásra, 
alkotásra hívja meg az embert. 
Így gondolkodott a modern 
püspök, a 100 éve élt Prohász-
ka Ottokár, Székesfehérvár 
egykori püspöke, akinek szel-
lemisége szolgál alapul a 
találkozóra meghirdetett kon-
ferenciáknak, pódiumbeszél-
getéseknek. 
A jó cél megalapozza a jövőt, 
út a jövőbe. Homályos célokat 
nem lehet teljesíteni, ezért a 
társadalomnak is pontos, meg-
határozott, teljesíthető célok 
kellenek, amelyek előidézik a 
pozitív irányú változást, felté-
telezik a haladást. Ugrits Ta-
más pasztorális helynök koor-
dinálásával a Székesfehérvá-
ron megrendezésre kerülő 
KATTÁRS mottója ezért – 
Van célunk! Van jövőnk! –, 
ami jól kifejezi a napok alap-
gondolatát. 
A keresztény életvitel, az 
egyház, s benne a keresztény 
kultúra, oktatás és szociális 
munka valóságos tartalmat ad 
az emberi életnek, amelynek 
alapvető igénye az előrehala-
dás anyagi és szellemi terüle-
ten is. A székesfehérvári Ka-
tolikus Társadalmi Napok 
ezen gondolatok mentén is 
szerveződik. 
Színes családi programokkal 
is készülnek a fehérvári 
KATTÁRS napokra, ahol a 
szülők a legkisebbek számára 
is találhatnak majd jó progra-
mokat. 
A szeptemberi találkozónak 
két kuriózuma is lesz, a bör-
tönmisszió és az egyházi jogi 
tanácsadás. Az egyházhoz 
kötődő pasztoráció és szolgál-
tatás eddig még nem szerepelt 
a Katolikus Társadalmi Napok 
program palettáján. 
A részletes program lapszá-
munk 9-12. oldalán és a 
www.szfvar.katolikus.hu/
kattars honlapon olvasható! 
 
VILÁGI LELKIPÁSZTORI 
MUNKATÁRSAK  
KÉPZÉSE-2018 
A 2018-as képzés kétnapos 
alkalmait Ugrits Tamás atya 
vezetésével az Iszkaszent-
györgyi    Lelki    Centrumban  
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(Folytatás a 18. oldalról!) 
 
Kovács Ferenc diakónus és 
Kovácsné Treer Mária 
mentáligiénés lelkigondozó 
várja az érdeklődőket. A rész-
vételnek nem feltétele a rend-
szeres vallásgyakorlat, a meg-
keresést bizalmasan kezelik. 
Információ: www.abortusz-
nefeljnemitellekel.hu 
 
PAPI TALÁLKOZÓ  
A PÜSPÖKSÉGEN 
Szeptember 27-én, csütörtö-
kön este Spányi Antal me-
gyés püspök a Székesfehérvá-
ri Püspökségre várja az egy-
házmegye papjait kötetlen be-
szélgetésre.  
 
EGYHÁZMEGYEI  
IFJÚSÁGI  
ZARÁNDOKLAT 
Szeptember 28-29-én, pénte-
ken és szombaton  újra meg-
rendezésre kerül a Mórról 
Bodajkra történő kétnapos if-
júsági zarándoklat. Kérjük, 
hogy az elmúlt évekhez ha-
sonlóan tájékoztassák és lel-
kesítsék a fiatalokat a közös 
ima és zarándoklat lehetősé-
gére. 
Amennyiben az egyházközsé-
géből érkező fiataloknak 
szüksége van segítségre (pl.: 
oda-vissza utazás) kérjük, 
hogy jelezzék nekünk e-
mailben (ifjusag@puspokseg. 
hu), vagy telefonon. A tizen- 
nyolc év alatti résztvevőknek 
szülői beleegyezés szükséges! 
 
MAKKOSMÁRIAI BÚCSÚ  
A SZENVEDÉLYEK  
RABSÁGÁBÓL  
SZABADULÓK  
ZARÁNDOKLATA 
Szeptember 30-án, vasár-
nap Budakeszi-Makkosmária 
Angyalok Királynéja temp-
lom búcsúját tartják 11.30 
órai kezdettel, melyre szere-
tettel várnak mindenkit egy-
házmegyénkből. A búcsúi 
szentmisét Spányi Antal me-
gyés püspök tartja. 
Imádkozzunk együtt a Fo-
golykiváltó Boldogasszony-
hoz, hogy közbenjárására   
lelki és testi rabságainkból 
Krisztus által felszabaduljunk 
az istengyermeki szabadság-
ra. 
Várjuk egyházmegyénk min-
den hívőjét, jöjjenek el a ha-
gyományos makkosmáriai za-
rándoklatra. 

Prohászka Imaszövetség tag-
jait, akik a szentéletű püspök 
példájára a magyar egyházban 
új papi és szerzetesi hivatások 
születéséért imádkoznak. A 
vasútállomással szemben álló 
emléktemplom minden ked-
ves hívő számára könnyen el-
érhető. A Prohászka Imaszö-
vetségbe új tagok jelentkezé-
sére is számítanak, jelentkezé-
si lapok a helyszínen kapha-
tók. 
A szentmise után a templom 
előterében, a Prohászka Ima-
szövetség tagjai átvehetik a 
Szent Gellért Kiadó által 
megjelentett ún. Napi kalauzt, 
Prohászka püspök idézeteivel, 
a 2019-es ajándék zsebnaptá-
rat, valamint lehetőség lesz 
kedvezményes könyvvásárlás-
ra is. A Prohászka Imaszövet-
ségbe új tagok jelentkezésére 
is számítanak, jelentkezési la-
pok a helyszínen találhatók.  
Az Imaszövetség havi hírleve-
le és a letölthető jelentkezési 
lapja a ww.szfvar.katolikus.hu 
honlapon található. 

PAPI TOVÁBBKÉPZÉS  
Október 11-én, csütörtökökön 
10 órakor az egyházmegye 
papságának rekollekciós 
szentségimádást tartanak, 
majd előadást a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési 
Házban. A találkozón Spányi 
Antal megyés püspök ad 
tájékoztatást az egész egyház-
megyét érintő kérdésekről, 
eseményekről. 
 
NAGYSZÜLŐK  
ZARÁNDOKLATA 
Október 13-án, szombaton 9 
órakor a Fatimai jelenések 
101. évfordulóján, a fatimai 
Szűz első hazai kegyhelyén, 
Alsószentivánon Spányi An-
tal megyés püspök tart ünnepi 
szentmisét, amelyben áldás-
ban részesíti a zarándok 
nagyszülőket, akik 9. alka-
lommal zarándokolnak ide a 
püspöki hívásra. A főpásztor 
minden évben erre a napra 
hívja az időseket közös imára 
a fiatalokért és mindazokért, 
akik rászorulnak imájukra. 

ELSŐCSÜTÖRTÖKI  
EUCHARISZTIA-ÜNNEP 
(MAROSHEGY)  
Október 4-én, csütörtökön 18 
órakor a Maroshegyi temp-
lomban lesz a város egyház-
községeinek közös elsőcsü-
törtöki Eucharisztia-ünnepe. 
A közös imádságot 18 órakor 
szentmisével kezdjük. Minden 
hónapban más-más templomot 
keresünk fel a város papjaival 
és híveivel, hogy egymás 
hitén épülve közösen erősítsük 
meg Krisztus iránti hűségün-
ket.  
A szentmisét a Spányi Antal 
megyés püspök tartja a város 
papságával, amely után a 
közös szentóra kezdődik, az új 
papi hivatásokért, az egész 
egyházért, és az Euchariszti-
kus Kongresszusért. 
 
VILÁGI LELKIPÁSZTORI 
MUNKATÁRSAK  
KÉPZÉSE-2018 
A 2018-as képzés kétnapos 
alkalmait Ugrits Tamás atya 
vezetésével az Iszkaszent-
györgyi Lelki Centrumban 
tartják. Októberben 5-6-án, 
pénteken és szombaton. 
 
BÉRMÁLÁS  
ZSÁMBÉKON 
Október 7-én, vasárnap déle-
lőtt 10 órakor Spányi Antal 
megyés püspök bérmál Zsám-
békon . 
 
PÜSPÖKI SZENTMISE  
AZ ÖREGHEGYI  
MAGYAROK  
NAGYASSZONYA  
TEMPLOM  
BÚCSÚNAPJÁN 
Október 8-án, hétfőn 18 óra-
kor Magyarok Nagyasszonya 
ünnepén, a székesfehérvári 
öreghegyi templomban tart 
szentmisét Spányi Antal me-
gyés püspök. 
 
160 ÉVE SZÜLETETT  
PROHÁSZKA OTTOKÁR 
PÜSPÖK  
Október 10-én, szerdán 17 
órától a Vasútvidéki Prohász-
ka templomban emlékeznek 
meg hagyományosan Prohász-
ka Ottokár püspökről Székes-
fehérváron. Születésének 160. 
évfordulóján az egyházmegye 
püspöki szentmisével és közös 
imádsággal tiszteleg a nagy 
püspök előtt. 
Az ünnepségre az ország 
minden    részéből    várják    a  

Az idei esztendőben  augusz-
tus 16-20-ig tartott Székesfe-
hérváron az egyházmegye 
kispapjainak tábora Vértes-
kozmán. A lelki napok kereté-
ben találkoztak  a főpásztorral,  

meglátogattak plébániai kö-
zösségeket, részt vettek az 
egyházmegye augusztusi, 
kiemelt ünnepein. 

 
Fotó: Győri Balázs 

http://szfvar.katolikus.hu/proima/proima_hirlevel
http://szfvar.katolikus.hu/proima/proima_hirlevel
http://szfvar.katolikus.hu/proima
http://szfvar.katolikus.hu/proima
http://szfvar.katolikus.hu/
http://szfvar.katolikus.hu/?fm=3&m=22&am=37&op=plebaniaview&p_id=24
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A Barátok Boltja ajánlatából: 
 

DOCAT - Mit kell tennünk?  
A Katolikus Egyház társadalmi tanítása 

 

Ki a szívét osztja szét  / Csaba testvér élete  
és munkássága az édesanyja szemével 

 

A csönd ereje - A zaj diktatúrájával szemben 
 

Praliné a léleknek - András atya válaszol 
 

A test teológiája - II. János Pál pápa  
forradalmi tanítása a szexualitásról 

 

A keresztény Európa szentjei 
 

 
Valamint képeslapok, feszületek,  

keresztelői ajándékok,  
jegyzetfüzetek, kulcstartók 

 
 

Szeretettel várunk minden Kedves Vásárlót! 

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


