
AZ EGYHÁZMEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINEK LAPJA  

XXVII. évfolyam 5. szám -  2018. november 25. 

(Beszámolónk a 3. oldalon!) 

(Beszámolónk az 5. oldalon!) (Tudósításunk a 4. oldalon!) 

December 1-jén, szombaton 10 órakor nyílik meg a Püs-
pöki Palota kertjében a hagyományos „Adventi udvar”. Az 
udvarban továbbra is várják mindazokat, akik szeretnének 
valódi csendes, békés, imádságban eltöltött karácsonyi készü-
lődést. A látogatás során igényes kézműves tárgyakat lehet 
vásárolni ajándékba és jótékonysági céllal.  

Szombat és vasárnap 10-19 óra között, advent utolsó heté-
ben hétköznapokon is várják 14-19 óra között a látogatókat. 
Szombatonként délután 16 órakor kezdődik a közös adventi 
gyertyagyújtás Spányi Antal megyés püspök vezetésével és 
az egyházmegye iskoláinak, óvodáinak gyermekműsorával. 
Az első gyertyagyújtás keretében megáldják a családok ad-
venti koszorúját és gyertyáját.  

 

Részletes program a 14-15. oldalon! 



Szentek - ünnepek 
November 25. Évközi 34. vasárnap.  

 KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA.  

 A  székesfehérvári  székesegyház  felszentelésének  
 évfordulója. 
 

November 30. Szent András apostol.  
 

December 1. Megnyílik az Adventi Udvar a Püspöki 

 Palota kertjében. 
 

December 2. Advent 1. vasárnapja.  
 

December 3. Xavéri Szent Ferenc áldozópap. 
 

December 4. Damaszkuszi Szent János áldozópap és 

 egyháztanító. 
 

December 6. Szent Miklós püspök. 
 

December 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító.  

 

December 8. A Boldogságos Szűz Máris Szeplőtelen 

 Fogantatása. 
 

Október 9. Advent 2. vasárnapja.  
 

December 11. Szent I. Damazusz pápa.  
 

December 12. A Guadalupei Boldogságos Szűz     

 Mária.   
 

December 13. Szent Lúcia szűz és vértanú.   
  

December 14. Keresztes Szent János áldozópap és 

 egyháztanító.  
 

December 16. Advent 3. vasárnapja. 
 

December 21. Kaniziusz Szent Péter áldozópap és 

 egyháztanító.     
 

December 22. A IV. Adventi gyertya gyújtása, majd 

 bezárul az Adventi Udvar a Püspöki Palota kertjében. 
 

December 23. Advent 4. vasárnapja. 
 

December 24. Szenteste. 
 

December 25. Karácsony. Urunk születése. 
 

December 26. Karácsony másnapja. 

 Szent István diakónus, első vértanú. 
 

December 27. Szent János apostol és evangélista.  
 

December 28. Aprószentek. 
 

December 29. Becket Szent Tamás püspök és vértanú.    
 

December 30. A Szent Család: Jézus, Mária és Jó-

 zsef.  
 

December 31. Szent I. Szilveszter pápa. 
  

Január 1. Újév. Szűz Mária, Isten anyja.  

 A Béke Világnapja.    
 

Január 2. Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Ger-
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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. 

A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia a Katolikus Kultu-
rális Hetek programsorozat 
keretében rajzpályázatot hirde-
tett „Az Eucharisztia az Egyház 
életének forrása” címmel. A 
székesfehérvári egyházmegyé-
ben 81 pályázó beérkezett alko-
tásait értékelte a felállított zsűri, 
Kis Emőke múzeumpedagógus, 
Kovács Péter ipari forma- és 
terméktervező, restaurátor és 
Smohay András múzeumigazga-
tó. A nyertes pályaművek alko-
tóinak díjait Ugrits Tamás püs-
pöki irodaigazgató, pasztorális 
helynök adta át a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház-
ban október 17-én. 

A székesfehérvári egyház-
megyéből érkező helyezést elért 
pályaművek: 

 
RAJZPÁLYÁZAT 

 
1-2. osztályos korosztály:  
I. helyezett: Wagensommer 

Mária, 2. osztály, Szent Erzsébet 
Római Katolikus Általános 
Iskola, Mór 

II. helyezett: Balogh Kornél 
Bence, 1. osztály, Szent Margit 
Általános Iskola, Tatabánya 

III. helyezett: Forstner Ábel, 
1. osztály Szent Erzsébet Római 
Katolikus Általános Iskola, Mór 

 
3-4. osztályos korosztály: 

I. helyezett: Maschek Bo-
tond, 4. osztály, Szent Margit 
Általános Iskola, Tatabánya 

II. helyezett: Amberg Fülöp, 
4. osztály, Szent Imre Általános  

Iskola és Óvoda, Székesfehérvár 
III. helyezett: Szauter Emese, 

4. osztály Gorsium Általános 
Iskola, Tác 

 
5-6. osztályos korosztály: 

I. helyezett: Audino Elisabetta 
Lucia, Szent Imre Általános 
Iskola és Óvoda, Székesfehérvár 

II. helyezet: Farkas Réka 
Rebeka, Szent Imre Általános 
Iskola és Óvoda, Székesfehérvár 

III. helyezet: Kádár Cecilia 
Anna, Szent Imre Általános 
Iskola és Óvoda, Székesfehérvár 

 
7-8. osztályos korosztály: 
I. helyezett: Lakatos Loretta, 

8. osztály, Fatimai Boldogasz-
szony Általános Iskola, Alsó-
szentiván 

II. helyezett: Fűz Melinda,    
8. osztály, Mindszenty József 
Római Katolikus Óvoda és 
Nyelvoktató Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, Budaörs 

III. helyezett: Molnár Dorka, 
Szent Imre Általános Iskola és 
Óvoda, Székesfehérvár. 

 
FOTÓPÁLYÁZAT 

 
I. helyezett: Bechtold Csanád 

Márton: Szentségimádáson, Ma-
gyaralmás 

II. helyezett: Lincz Gábor: 
Boldogságunk forrása, Budapest 

III. helyezett: Zahola Zorka: 
Égi fény, Bodajk 

 
Székesfehérvári  

Egyházmegyei Múzeum 
Fotó: Bodó Ambrus 

„Az Eucharisztia  
az Egyház életének forrása”  
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Az első Magyar Szent 
Család napján, amikor az 
összes magyar szentet ünnep-
li az egyház, Szent István, 
Boldog Gizella és Szent Imre 
ereklyéi, valamint a missziós 
zarándokkereszt szentjei je-
lenlétében imádkoztak a ma-
gyar családokért, a nemzetért, 
az Eucharisztikus Kongresz-
szusért, hazánk keresztényi 
küldetésének teljesítéséért 
Székesfehérváron november 
10-én. Spányi Antal megyés 
püspök a szentek oltalmába 
ajánlott minden családot. 

A szentmise előtt tartott 
imaórán a főpásztor arra kér-
te az ereklyéikben jelen levő 
szenteket, az égben támogas-
sák imáikkal a családokat, 
akik egyre kevesebben van-
nak. Kérte a Boldogságos 
Szűz Máriát, imádkozzon ér-
tük, ahogy ezt ezer esztendőn 
át tette, és megmentette a  
magyarságot számos bajtól. 
A megyés püspök imádkozott 
a 2020-as Eucharisztikus 
Kongresszus Missziós ke-
resztje előtt a magyar szentek 
és boldogok közbenjárásáért, 
hogy a családok igaz, tiszta 
keresztény életet tudjanak él-
ni. A Fehérváron őrzött Ma-
gyar Szent Család ereklyéi 
előtt fohászkodott, hogy 
Szent István, Boldog Gizella 
és Szent Imre oltalmazza a 
magyar családokat, és imád-
kozzanak minden családért. 
„Urunk világos, hogy nemze-
tünk jövője és a világ jövője 
a családok életén múlik, és 
csak akkor tud az emberiség 
boldog életet élni, ha a csalá-
dokra figyel, a családokat se-
gíti,  ha  tudatosan  vállalja az 
áldozatot  a  családokért.   Fel   

kell ismernünk a családi élet 
nagyszerűségét és felelőssé-
gét is” – hangzott el az imá-
ban. „A családokért könyör-
günk, akiket a világ megkí-
sért, akiknek nem könnyű hű-
ségben és szeretetben meg-
őrizni a család egységét, akik-
nek ereje és támasza elsősor-
ban a Te kegyelmed. Őrizd, 
segítsd és szentjeiddel vi-
gyázd a családok életét, hogy 
példájuk erősítse az egész 
magyarságot, úgy, ahogy tör-
ténelmünk kezdetén erősített 
bennünket az első Magyar 
Szent Család, akik nemcsak 
beszéltek, hanem példát és ta-
nítást adtak, amely ezer éven 
keresztül ragyogott előttünk. 
Nem halványult el emlékük, 
nem veszett feledésbe az 
igazszívű magyarok előtt. Kö-
szönjük szép, áldozatos életü-
ket és mindazt, amit ők kö-
nyörögtek ki számunkra” – 
fejezte be imáját a főpásztor. 

Beszédében Spányi Antal 
püspök kiemelte, hogy a csa-
ládoknak a hit szerinti életet 
kell élniük, kézzelfogható je-
lekké kell válniuk a világ szá-
mára, hogy ők Istenhez tar-
toznak. Megemlékezett arról, 
hogy Alberto Bottari apostoli 
nuncius öt évvel ezelőtt ezen 
a fogadalmi ünnepen arról be-
szélt: mi magyarok Istentől 
áldottak vagyunk, mert az el-
ső királyi családunk a hit át-
adásában és a családi élet eré-
nyeiben követendő példát 
adott nekünk. „Abban a világ-
ban, amelyben a szekurali-
záció nagy erővel lép fel és 
követeli magának az ember 
szívét, lelkét és gondolkodás-
módját is,  még inkább fontos, 
hogy    tanúságtevő   kereszté- 

nyek legyünk. Nem várhatjuk 
el, hogy egyetlen család az 
egész világot hitre térítse és 
azt sem, hogy egy nemzetet, 
ahogy ezt az első Magyar 
Szent Család tette. De a körü-
löttünk élőknek át kell adnunk 
a hit világosságát. Hogy azok-
nak, akik látják keresztény 
életünket, a keresztény tanú-
ságtételünkért folytatott har-
cunkat, a hit öröme felragyog-
jon.”  

A szentmise záróáldása 
után     személyes    ajándékot  

adott át a megyés püspök       
a családoknak, akik gyerme-
keikkel együtt jöttek el imád-
kozni.  

Megköszönte a családok 
felajánlását – a sokaknak fá-
radságos utat –, és azt kérte az 
áldásban részesült szülőktől, 
vigyék el egyházközségükbe a 
hit lángját, az áldás kegyel-
mét, és erősítsék meg a többi 
családot is. 

 
Berta Kata 

Fotó: Simon Erika 

2018. október 21-én szent-
ségekkel megerősítve elhunyt 
Ujfalussy Gusztáv Ottó, egy-
házmegyénkben nyugalmazott 
plébánosként szolgáló ciszter-
ci szerzetes. 

Bécsben született, 1924. 
szeptember 6-án. A ciszterci 
rend örökfogadalmas tagja 
1946-tól, Zircen szentelték 
pappá 1947. június 24-én. A 
rendi közösségében 1950-ig 
élt, majd egyházmegyei szol-
gálatát töltötte 1950-től 1992- 

ig. Szolgálati helyei káplán-
ként: Bodajk 1950-1952, 
Csepel I. 1952, Mór 1952-
1953, Pilisvörösvár 1953-
1954, Érdliget 1954-1958; 
adminisztrátorként: Besnyő 
1958-1962, Etyek 1962-1971; 
plébánosként: Bia 1971-1988, 
Perbál 1988-1992. Szentszéki 
ügyhallgató 1997-től volt. 

1992-től újra a ciszterci 
rend közösségében lehetett. 
Ciszterci szerzetesként plébá-
nos volt Székesfehérvár-
Nagyboldogasszony templom-
ban 1996 és 2009 között; 
majd kisegítő lelkész ugyanott 
2009-től. Nyugállományba 
2009-től vonult és nyugalma-
zott plébánosként maradt a 
székesfehérvári ciszterci 
templomban. 

Ottó atyáért az engesztelő 
szentmiseáldozatot október 31
-én a Székesfehérvár Ciszter-
ci, Nagyboldogasszony-Nepo-
muki Szent János templomban 
mutatták be, és ezt követően 
az altemplomban helyezték 
örök nyugalomra. 
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ják, hogy a középkori Belvá-
rosban egy többször bővített, 
jelentős egyházi épület állt 
egykor. Összefoglalta a ren-
delkezésre álló írásos és képi 
források tanulságát, rövid 
elemzésüket, azokkal a re-
konstrukciós rajzokkal együtt, 
amelyeket a feltárásnak kö-
szönhetően készíthettek el a 
szakemberek.  

A 2018 augusztusában 
kezdett nagyszabású projekt 
kapcsolódó előzményei közül 
elmondta, hogy – az 1777-től 
püspöki székesegyházi rang-
gal bíró – bazilika felújítása-
kor 2015-ben a templom falá-
ban középkori faragványok 
kerültek elő. Majd egy évvel 
később – a két oldalkápolna 
restaurálása előtt – folytatód-
tak a régészeti feltárások a 
négykajéros templom és az 
egykori székesegyház között: 
egy középkori sekrestyére és 
egy 15. század eleji olasz csa-
lád kriptájára találtak rá a ré-
gészek, valamint a talajrada-
ros vizsgálatok jelentős fal-
maradványokat mutattak a 
székesegyház falain belül.  

A mostani ásatás során ki-
derült, hogy a négykaréjos 
templom keleti szentélyét el-
bontva hosszházat építettek 
sokszögű apszissal. A szen-
télyt gótikus stílusú pillérek 
tartották, amelynek a díszesen  

faragott  lábazatait szintén 
megtalálták. A templomot va-
lószínűleg a Zsigmond-
korban bővítették háromha-
jóssá. A régész megmutatott 
néhány szép, barokk kori fe-
születet is, amelyek a feltárt 
kriptákból kerültek elő. 

A korpusz jellemzéséhez 
az Anjou-korig kalauzolta a 
közönséget: a francia város a 
12. századtól művészeti köz-
pont volt, ahol az ötvösműhe-
lyekben számos liturgikus és 
világi tárgy készült. A Kiss 
Etele művészettörténész által 
román stílusúnak definiált 
bronz leletet öntéssel, zománc 
díszítéssel alkották meg: a 15 
cm hosszú, 12 cm széles 
kegytárgyat Késmárky Rita 
restaurálta. A forma bizánci 
előképet mutat, de a korona 
már a nyugati hatásra utal. 

Az ereklyét a Városháza 
emeleti folyosóján lehet meg-
tekinteni hivatali időben, az 
adventi időszakban hosszított 
nyitva tartással.   

A rendezvényen részt vett 
Dancs Norbert, a Járási Hiva-
tal hivatalvezetője, Róth Péter 
és Égi Tamás alpolgármeste-
rek, valamint az Önkormány-
zat és a város intézményeinek 
a vezetői, munkatársai. 

 
Forrás: szekesfehervar.hu 

Fotó: Simon Erika 

Szent Imre napján, no-
vember 5-én,  a Városházán 
mutatták be azt a kimagasló 
értékű, 800 éves  zománcbe-
rakású limoges-i korpuszt, 
ami a Szent István székes-
egyházban végzett feltárások 
során került elő. A 2018 au-
gusztusában kezdett nagysza-
bású projekt tisztázta az itt ál-
ló középkori templomok épí-
téstörténetét: bebizonyoso-
dott, hogy a középkori Belvá-
rosban jelentős egyházi épü-
let állt. A szentélyen belül 
megtalált csodálatos, román 
stílusú öntött bronz kegytár-
gyat a Városháza emeleti fo-
lyosóján tekinthetik meg az 
érdeklődők. 

A zománcberakású kegy-
tárgy – amit Dél-Francia-
országban a 13. első felében 
készítettek – valószínűleg ke-
reskedelmi úton került a vá-
rosba,  vagy az itt szolgáló 
francia klerikusok egyikének 
a tulajdonában állhatott. A 
ritka lelet is bizonyítja, hogy 
a Belvárosban egykor jelen-
tős egyházi épület állt: a kor-
pusz a szentélyen belül, az ol-
tár körül került elő. A három 
hónapig zajló országos jelen-
tőségű belső ásatásokat Reich 
Szabina régész vezette, kon-
zulensként működött közre 
dr. Biczó Piroska régész és 
Bartos György művészettör-
ténész. 

 „Egy kis csodának a be-
mutatásán lehetünk itt.” – fo-
galmazott dr. Cser-Palkovics 
András polgármester ünnepi 
köszöntőjében, és a városházi 
kiállítás céljáról azt fejezte ki, 
hogy  minél több ember meg-
nézhesse és megismerhesse a 
korpuszt, és átgondolhassa, 
mit jelent 800 év, mit jelent 
az, hogy ott volt ez a csoda a 
bazilika padlózata alatt. 
Hangsúlyozta, hogy mind tör- 

ténelmünk, mind kulturális 
életünk, mind a város és hi-
tünk vonatkozásában is na-
gyon fontos leletet nézhetnek 
meg az érdeklődők, hogy: 
„Egy kis lelkiséget hazavíve 
gyarapodjunk értékben is, hit-
ben is, és Fehérvárhoz kap-
csolódó viszonyunkban is!" – 
invitálta meg az érdeklődőket 
a Városházára dr. Cser-
Palkovics András. A polgár-
mester köszönetet mondott a 
feltárásban dolgozó szakem-
bereknek és munkásoknak, 
valamint a megyés püspöknek 
és az egyházmegyének, hogy 
lehetővé tette az ásatást. Kö-
szönetét fogalmazta meg a 
kormány felé is a bazilika bel-
ső felújításához szükséges for-
rások biztosításáért. Azt a tö-
rekvést is elmondta, hogy a 
város szándéka szerint méltó 
módon a kegytárgy majd visz-
szakerül a székesegyházba. 

Spányi Antal megyés püs-
pök ünnepi gondolatait tolmá-
csolva azt mondta, készséggel 
járult hozzá a feltáráshoz – 
ami Isten áldását hordozza 
magával.  

A megtalált kincsről így 
fogalmazott: „Nemcsak egy 
értékes régészeti tárgy, vala-
mi, ami több mint 800 eszten-
dőn keresztül kötődik a ma-
gyar történelemhez, hanem 
egy szakrális tárgy, egy kor-
pusz, Krisztust hozza közénk 
– akinek megtöretett lába min-
dazt a fájdalmat és szenvedést 
hordozza, amely a megváltá-
sunkat jelenti.” – majd hozzá-
tette, a lelet segíthet a jelen 
emberének a hitét megerősí-
teni. 

A látogatókat Reich Szabi-
na avatta be a lelet megtalá-
lásához fűződő projekt épí-
téstörténeti és a műtárgyról 
szerzett információkba, ame-
lyek   egyértelműen   bizonyít- 
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tovább tudjuk adni azt. A hit-
beli - lelki munka alapvetően 
különbözik minden más lelki 
munkától. Az adjon erőt szá-
munkra, hogy Krisztustól és 
az Egyháztól kaptuk és Krisz-
tus és az Egyház számít ránk. 
Ezért a sokféle nehézség mel-
lett az örömet éljük meg, nem-
csak a személyes köszönet ál-
tal, hanem az Istentől kapott 
kegyelem által. Az erőt, amit 
Tőle kapunk át is tudjuk adni 
a gyermekeknek, így lépke-
dünk együtt, közösen Krisztus 
felé.” – hangsúlyozta Tamás 
atya, majd megköszönte min-
denki munkáját és szolgálatát, 
amit az egyházmegye iskolái-
ban és plébániáin végeznek a 
katekéták a felnövekvő nem-
zedékért. 

A hitoktatók szakmai nap-
ja arra is lehetőséget biztosí-
tott, hogy a nap során halott 
előadásokra reflektálva meg-
beszéljék, hogyan alkalmaz-
zák a megszerzett ismereteket 
saját pedagógusi munkájuk 
során. 

 
Berta Kata 

Képek: Somogyi Tamás 

lépéseket, amelyekkel a hit-
oktatók tompítani tudják eze-
ket a veszélyeket, hogy sike-
resen megmaradjanak a pá-
lyán és ne fáradjanak el any-
nyira, hogy a kiégés súlyos 
fokára kerüljenek.  

A szakember arra bíztatta a 
katekétákat, tegyenek haté-
kony lépéseket a kiégés vé-
delme érdekében, ne egyedül 
küzdjenek azon a helyen, 
ahol munkájukat végzik, egy-
egy továbbképzéssel, szakmai 
nappal törődjenek személyes 
fejlesztésükkel és nem utolsó 
sorban szakítsanak időt a pi-
henésre. Az előadó beszélt 
még a stresszoldás hatékony 
lehetőségeiről, a szakmai-    
és magánéletben is fontos ha-
tártartás egészségvédő szere-
péről. 

Ugrits Tamás püspöki iro-
daigazgató, az egyházmegye 
hitoktatási felügyelője szemé-
lyes hangú zárszavában meg-
osztotta tanítási tapasztalatait 
a jelenlevőkkel. „Jézus embe-
reken keresztül valósítja meg, 
amit ígért. A közösségnek 
nagy ereje van abban, hogy 
megéljük Krisztus tanítását és  

adott a székesfehérvári egy-
házmegyében folyó hitoktatás 
helyzetéről a statisztikai ada-
tok tükrében. A szakmai na-
pot a tanév eseményeinek - a 
havi munkaértekezletek, a lel-
ki-napok, a továbbképzési na-
pok - rövid összefoglalásával 
kezdte, majd értékelte a 
2017/18-as tanév óralátogatá-
sainak eredményeit. Többsé-
gében nagyon pozitív jelen-
tések születtek a rendezett kö- 
rülmények között folyó okta-
tásról, a sokszínű szemléltető 
eszközök használatáról, a si-
keres órai aktivizálásról, a fe-
gyelmezési eszközök hatéko-
nyabb bevezetéséről, az ima-
élet és miselátogatással kap-
csolatos motiváltságról. Visi-
né Farkas Katalin a központo-
sított adatszolgáltatás, a 
Bellarmin Hitoktatás Nyil-
vántartó rendszer működteté-
sének eddigi tapasztalatait 
összegezte.  

A szakmai nap Dr. Petik 
Krisztina a Sapientia Szerze-
tesi Hittudományi Főiskola 
docense interaktív előadásá-
val folytatódott. A szakember 
bemutatta a kiégés meghatá-
rozó jellemzőit, lépcsőfokait 
és felhívta a figyelmet, mi-
lyen veszélyeztető tényezők 
hatnak a pedagógusra pályája 
során. Előadásának második 
részében  felsorolta  azokat  a   

A Székesfehérvári Egy-
házmegye hitoktatói számára 
szakmai napot szervezett az 
Egyházmegye Hitoktatási Fe-
lügyelősége október 20-án. A 
konferencián összegezték a 
hitoktatói szakmai felügye- 
let óralátogatásainak tavalyi 
eredményeit, a Bellarmin Hit-
oktatási Nyilvántartó Rend-
szer adatszolgáltatásának ta-
pasztalatait. Somogyiné Dr. 
Petik Krisztina a Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Fő-
iskola docense a hitoktatók-
nak kiégés megelőzéséről tar-
tott előadást. A megjelenteket 
Spányi Antal megyés püspök 
köszöntötte. 

„Nem a létszám a fontos, 
hanem a lélek, az a nagy lelki 
bölcsesség, amely arra tanít, 
hogyan tudjuk Krisztushoz 
közelebb vinni a gyermeke-
ket, hogy rátaláljanak, a szo-
ros, egyre erősödő istenkap-
csolatra.” – mondta beszédé-
ben a főpásztor, aki a találko-
zó résztvevőinek azt kívánta, 
a szakmai képzés, a nevelői 
tapasztalatok megosztásáról 
szóló beszélgetések segítsék 
őket munkájuk során, hogy a 
legnehezebb gyermekkel 
megéreztessék Isten mindent 
felülmúló szeretetét. 

A konferencián Szalma 
István,  az  EKIF  és  az  EHF 
elnöke részletes tájékoztatást   

Felnőtt katekumeneket bérmált Spányi Antal megyés 
püspök a november 8-i esti szentmisében a Prohászka Em-
léktemplomban. 

 

Fotó: Hered Katalin 
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A szeretett személy el-
vesztése, de a szakmai karri-
erben elszenvedett veszteség 
is gyakran az értéktelenebbé 
válás élményét váltja ki az 
egyénből. A család ezt úgy 
ellensúlyozhatja, hogy szere-
tettel és tisztelettel kezeli 
továbbra is. Átmenetileg 
egyes személyek, új szerep-
körök, új feladatok segítség-
ként jöhetnek. Gyakran szük-
séges az egyén számára vala-
milyen alternatív érzelmi 
kielégülés, önerősítő feladat 
biztosítása.” 

 „Életünk során számos 
veszteséggel kell szembenéz-
nünk. Ezek közül jó néhány 
előre látható, néhány azonban 
kiszámíthatatlanul ér utol 
bennünket. A veszteség szó 
kapcsán sokunknak a halál és 
gyász gondolata jut eszünk-
be.” – A székesfehérvári 
szakmai fórumon Petke Zsolt 
pszichiáter, addiktológus arra 
kereste a választ, hogy mi 
van a szer helyett?  Mondan-
dóját a változás (változtatás?) 
szükségességére és a felépü-
lés folyamatára építette. 
Segédápolóként kezdte, ma 
osztályvezető főorvosként 
dolgozik, ugyanott. Petke 
Zsolt esete egy nem minden-
napi történet arról, hogyan 
állhat talpra az ember, ha az 
ivásra már ráment a házassá-
ga, és a hagyományos terápi-
ák meg a gyógyszeres kezelé-
sek is mind csődöt mondtak. 

Horváth Gábor teológus, 
addiktológiai konzultáns, a 
Reménység Rehabilitációs 
Ház szakmai vezetője a 
nágocsi intézmény program-
járól – az alkohol-, játék- és 
gyógyszerfüggők terápiájáról 
– osztotta meg gondolatait 
hallgatóságával.  Horváth Gá- 

bor – szakmai vezető, zenepe-
dagógus, teológus, addiktoló-
giai konzultáns, két kisfiú 
édesapja. Az intézmény szak-
mai programját fogja össze, 
felelőssége a program komp-
lexitásának és szakmai minő-
ségének fenntartása. A szen-
vedélybetegség jobb értését 
célzó Pillérek csoport mellett 
az asszertivitás (önérvénye-
sítés) készségét fejleszti, 
ütőhangszer tanári tapasztala-
taiból merítve pedig a zene 
terápiás lehetőségeit is hasz-
nálja munkája során. A szen-
vedélybetegség rendszer-
szemléletű megközelítése ré-
vén fontos feladata a család-
tagokkal való havonkénti 
kapcsolattartás, ismeretátadás 
és edukáció is. 

Az est előadói összegzésül 
elmondták: vannak szükséges 
és szükségtelen vesztesége-
ink, szükséges és szükségte-
len fájdalmaink. Mivel az 
emberek számára a legmeg-
terhelőbb életesemények a 
veszteségek (pl. haláleset, 
abortusz, baleset, válás) – így 
ezek feldolgozása sem köny-
nyű, de kihagyhatatlan lépés a 
boldogabb, örömtelibb és 
elégedett élet felé. A feldol-
gozás azt is jelentheti, hogy 
általa lelkünk gazdagodik, 
újjászületünk, és egyre in-
kább kiteljesedik az életünk. 

Az ilyen és ehhez kapcso-
lódó kérdésekben rendelke-
zésre áll a székesfehérvári 
RÉV szenvedélybeteg-segítő 
ambulancia is, ahol megfelelő 
szakmai segítséget tudnak 
nyújtani az ott dolgozó mun-
katársak mindazoknak, akik 
hozzájuk fordulnak. 

 
Berta Kata 

Képek: Somogyi Tamás 

A székesfehérvári RÉV 
szenvedélybeteg-segítő ambu-
lancia szakmai kerekasztal-
beszélgetést szervezett a fe-
hérvári Szent István Hitokta-
tási és Művelődési Házban 
november 8-án. A szakembe-
rek a veszteség és a szerhasz-
nálat jelentőségére és annak 
összefüggéseire hívták fel a 
figyel-met, és osztották meg 
tapasztalataikat a jelenlévők-
kel, külön kiemelve a család-
terápia módszereit. A novem-
berben beköszönő hosszabbo-
dó sötétséget, a Mindenszen-
tek és Halottak Napját min-
denki máshogyan éli meg. 
Vannak gyászoló embertársa-
ink, akiket lelkileg nagyon 
megvisel, sőt még nehezebben 
viselik a magányt, megterhe-
lőnek bizonyul számukra az 
ünnepi készülődés.  A szak-
mai fórumon ebben próbáltak 
segíteni a résztvevőknek, va-
lamint bemutatták a szociális 
és egészségügyi ellátórendszer 
azon részeit, ahová ilyen 
problémával tudnak fordulni 
helyi és országos szinten. 

A szakma jelentős előadói 
próbálták felhívni a figyelmet 
a veszteség és a szerhasználat 
jelentőségére és annak össze-
függéseire; külön kiemelve a 
családterápia módszereit. Az 
előadók bemutatták munkáju-
kat, helyi tapasztalataikat a té-
mában; munkájuk során ho-
gyan találkoztak a vesztesé-
gekkel, milyen terápiás lehe-
tőségekkel tudnak hatékonyan 
dolgozni,   és   milyen  választ 

adnak a veszteségre,  a  
gyászra; és kitérhettek saját 
érintettségükre a témában.  

Komlósi Piroska klinikai 
szakpszichológus, pszichote-
rapeuta szükséges és szükség-
telen veszteségeinkről szólt 
előadásában: „Krízishelyzet-
ben az ember elbizonytalano-
dik, külső hatásokra fogéko-
nyabbá, nyitottabbá válik, 
ezáltal dependensebbé is. 
Ilyen állapotban a család az 
elfogadás éreztetésével segít-
het stabilizálni az identitásér-
zést, s az egyén aktuális gyen-
geségérzését múltbeli sikerei-
nek, erejének felmutatásával 
ellensúlyozhatja. Sőt az érzel-
mi teherbírást fokozza. A 
mentálhigiénés megközelítés 
szempontjából a család segítő 
funkciói közül ez az egyik 
leglényegesebb. Az érzelmi 
teherbírástól függ ugyanis, 
hogy az egyén életének a 
megterhelő, kritikus időszaka-
it hogyan vészeli át: konstruk-
tívan, előremutatóan, a fejlő-
dés irányába, vagy regresszí-
ven, további problémák kiin-
dulópontjait termelve ki ezál-
tal. 

A krízisek gyakorta vég-
ződnek veszteségekkel (pl. 
szeretett személy elvesztése), 
s az ilyen élmények feldolgo-
zása hosszadalmasabb lelki 
folyamatot igényel. Ezt meg-
könnyítheti, ha a lelki gyász-
munka idején a család stabil 
szeretetével és megértésével 
oldani próbálja a fájdalmas él-
mények okozta nehézségeket.  

A Székesfehérvári Egyházmegyei híreit  
keresse az interneten is: 

 

www.szfvar.katolikus.hu 
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Mindenszentek ünnepén, 
november 1-jén Spányi Antal 
megyés püspök tartott szent-
misét a fehérvári Szent Imre-
templomban.  

Megemlékezett azokról a 
szentekről, akiket külön em-
léknappal nem ünnepel az 
egyház, és minden elhunytról 
is Halottak napja előestéjén. 
„Az egyházi év vége felé, 
amikor a nappalok rövidül-
nek, és a sötétség órái hosz-
szabbodnak, akkor az egyház 
a liturgiáján keresztül meg-
mutatja nekünk a szentek ott-
honát. Megmutatja, amit az 
Úr készített nemcsak a szen-
teknek, hanem mindnyájunk-
nak külön-külön is – kezdte 
ünnepi beszédét a főpásztor. 
Bepillantást nyerünk a szen-
tek világába,  a  mennyország 
örök fényességébe, hogy ez a 
mennyei valóság vonzzon 
bennünket.  Nézzük  a szente- 

ket, akik példaképek, és akik 
közbenjárnak értünk, hogy az 
érzéseken túl a találkozás Is-
tennel formálja és alakítsa 
életünket. … Nemcsak a 
nagy, kanonizált szentekre 
gondolhatunk ilyenkor, ha-
nem azokra, akik ott voltak 
mellettünk, akik szeretetükkel 
kísértek bennünket életünk 
egy útján, akik imádkoztak ér-
tünk, jó példát mutattak ne-
künk, szerető szívük ajándé-
kaival naponta megajándé-
koztak bennünket. Isten szere-
tetének jelét oly sokan és oly 
sokféle formában hozzák el   
szívünknek.  Őket  tisztel-jük, 
és őket csodáljuk, róluk aka-
runk példát venni, mert ők 
Krisztust követték” – hangsú-
lyozta homíliájában Spányi 
Antal. 

A szentmise után a me-
gyés püspök imádságos szer-
tartással emlékezett meg min- 

den elhunytról, és imádkozott 
püspökelődei lelki üdvéért. 

A katonahősökre emlékez-
ve Halottak napján Pákozdon, 
a mészeg-hegyi Don-kanyar 
Emlékkápolnánál Spányi Antal 
püspök az II. világháború so-
rán, a Don-kanyarban elesett 
hősökért és minden elesett ka-
tonáért imádkozott. A megyés 
főpásztor szentbeszédében ki-
emelte: „November 2-án az 
Anyaszentegyház minden 
megholtra emlékezik. Pákoz-
don, a Don-kanyarból hazaho-
zott hősi halott hamvainál em-
lékezünk minden hősi halottra, 
minden elhunyt katonára, min-
denkire, aki a hazáért és a 
nemzetért adta életét. Akikre 
ma emlékezünk, nem akartak 
hősök lenni, mégis hősi módon 
védték a magyarságot. Hivatá-
sukat becsülettel, tisztességgel 
teljesítették. Meg kell tanul-
nunk a katonák küzdelméből  a 

nemzet szolgálatát, a család 
szeretetét” – hangzott el a be-
szédben. 

A szentmise végén katonai 
tiszteletadás keretében, a ká-
polnánál nyugvó ismeretlen 
katona sírjánál koszorút he-
lyezett el Spányi Antal püs-
pök, Sándor Zsolt dandártá-
bornok, a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnok-
ság parancsnokhelyettese és 
Oláh László, a Pákozdi Ka-
tonai  Emlékpark  –   Nemzeti  
Emlékhely szakmai vezetője. 
Az emlékmisén részt vett Hor-
váth Miklós Csaba önkor-
mányzati képviselő, a Hon-
védség és Társadalom Baráti 
Kör  Székesfehérvári     Szer-
vezetének képviselői, a Vitézi 
Rend tagjai, és számos meg-
emlékező.  

 
 Berta Kata 

Fotó: Lugosi Balázs 

Védőszentjének ünnepén a 
székesfehérvári Szent Imre 
Általános Iskola és Óvoda kö-
zössége megkoszorúzta a vá-
ros központjában álló Szent 
Imre szobrot, majd közös ün-
nepi szentmisén vettek részt 
Ugrits Tamás püspöki biztos, 
pasztorális helynök vezetésé-
vel a Szent Imre templomban.  

Tamás atya beszédében az 
1083. november 4-én szentté 
avatott, tragikusan elhunyt 
trónörökösre emlékezett. Fel-
idézte a szent életét, aki a ha-
gyomány szerint a ferences 
templom helyén álló egykori 
palotában született. Imre her-
ceg életét követendő példa-
ként állította a diákok elé. 
„Szent Imre ezer éve ifjú, so-
hasem öregszik mert a fiata-
lok szívében követhető példa-
kép:  életszentségében,  tiszta- 

ünnepségen résztvevő diákok-
nak és szüleiknek. Majd az el-
sősök bemutatkozása után, az 
iskola új tanulói fogadalmat 
tettek, hogy betartják az iskola 
rendjét, figyelnek tanítójuk 
szavára és feladataikat lelkiis-
meretesen végzik.  

A fogadalomtétel ünnepé-
nek végén Csák Lajos igazga-
tó ünnepélyesen átadta az új 
diákoknak a Szent Imre Isko-
lát jelképező gallért és nyak-
kendőt, majd kézfogással be-
fogadta őket az iskola közös-
ségébe. Ugrits Tamás püspöki 
biztos egy kereszttel ajándé-
kozta meg őket, hogy mindig 
emlékezzenek Isten odaadó, 
igaz szeretetére. 

 
 

Berta Kata 
Fotó: Nagy Anikó 

ságában, az Istennek való 
odaadott életében.” Felhívta a 
diákok figyelmet arra, hogy a 
szent bátorsággal harcolta 
meg lelkének szentségét.  

„A lelki életben szükség 
van harcra, lelki bátorságra, 
hogy végig vigyük azt az utat, 
amit Isten megkezdett ben-
nünk. Ez komoly erőfeszítést, 
odafigyelést igényel. Szent 
Imre szobra ezért nem  csak  a  

kezében liliomot tartó herce-
get ábrázolja, hanem ott van 
egy kard is az oldalán. Mert 
senki sem lesz szent, aki nem 
akar küzdeni lelkéért, Istennel 
való kapcsolatáért, embertársai 
szolgálatáért. Erő és bátorság 
kell ehhez a szent élethez.” 

Az iskola falai között foly-
tatódó ünnepségen először az 
ötödik osztályosok hozták kö-
zelebb   Szent Imre  alakját  az  
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Bahá’i szentélyt, majd a Stella 
Maris úton magasodó Karme-
lita kolostort csodálhattunk 
meg. A nap végén Caesareába 
érkeztünk, ahol az ókori amfi-
teátrumban barangolhattunk. 
Caesareát Nagy Heródes épít-
tette; a város később a júdeai 
római helytartók székhelyévé 
vált. 

Utunk harmadik napját a 
Genezáreti-tó partjára néző 
Nyolc Boldogság templomá-
ban folytattuk, azon a hegyen, 
ahol a hagyomány szerint Jé-
zus a hegyi beszédet elmondta. 
Itt Filó Kristóf atya arról be-
szélt nekünk, hogy a boldogsá-
gért meg kell küzdeni, és nem 
adhatjuk fel ezt a küzdelmet, 
hiszen Jézus Krisztus az, aki 
segít minket. Ezek után felke-
restük a Tabghat, a kenyér- és 
halszaporítás helyszínét, majd 
elzarándokoltunk arra a helyre, 
ahol Jézus Péter apostolra bíz-
ta az egyházat. Utunk Kafarna-
umba vezetett, ahol Szent Pé-
ter anyósának házhelyét láto-
gattuk meg, majd a Jordán fo-
lyónál megújítottuk keresztsé-
günket. Késő délután érkez-
tünk meg Kánába, a kánai me-
nyegző helyszínére, ahol Jézus 
első csodáját tette.  

A negyedik napon először a 
modern kori Jeruzsálem neve-
zetességeit tekintettük meg: a 
Knesszetet, vagyis a parlamen-
tet, majd ellátogattunk a Yad 
Vashembe. Szentmisénket a 
ma palesztin területen fekvő 
Betlehemben tartottuk a Szent 
Katalin-templomban, közvetle-
nül a Születés-bazilikája mel-
lett. Mayer László atya prédi-
kációjában felhívta a figyel-
münket arra, hogy engedjük, 
hogy Jézus megszülethessen 
bennünk, engedjük, hogy ál-
tala  formálódjunk.  Erősítsünk  
magunkban a hűséget, a szere-
tetet,  és így tegyünk tanúságot 

ványosabb régészeti lelőhe-
lye. Innen kirándultunk el a 
Holt-tengerhez, és próbálhat-
tuk ki a lebegést a Föld leg-
sósabb vizű tavában, amely 
vizét a Jordán-folyóból kap-
ja, de vészesen csökken a 
vízszintje. 

Hazautazásunk előtti tel-
jes napunkat Jeruzsálemben 
töltöttük. Itt először a Bet-
hesda tavát és Szent Anna-
templomát kerestük fel, majd 
átélhettük Jézus keresztútját 
a Via Dolorosán imádkozva. 
Ezután elérkeztünk a Golgo-
ta hegyére, megérinthettük a 
kőtömböt, ahova Jézus testét 
halála után helyezték, térdet 
hajthattunk és imádkozhat-
tunk a Szentsírban. A Sirató-
fal megtekintése után vissza-
tértünk a Szent Sír-bazili-
kába, ahol zarándokutunk zá-
ró szentmiséjét Hajdu Ferenc 
atya mutatta be, aki felhívta 
figyelmünket arra, hogy a 
Szent Sír-bazilika a feltáma-
dás helye, és ott vagyunk, 
ahol az Isten megmutatta 
szeretetét a világnak. Felszó-
lított arra, hogy merjük éle-
tünk legkilátástalanabb hely-
zeteit Jézusra bízni. Akkor 
vagyunk igazi zarándokok, 
ha most kezdődik el az 
utunk, hiszen a zarándokok 
lélekben akarnak továbbha-
ladni. 

Köszönjük Püspök atyá-
nak a lehetőséget, hogy részt 
vehettünk ezen a zarándokla-
ton, ahol lélekben épülhet-
tünk, és ahonnan hitünkben 
megerősödve térhettünk haza 
szeretteink körébe 

Köszönjük továbbá az 
atyának a szervezést, és hogy 
lelkivezetőink voltak az út 
során. 

 
Harmat Luca 

Fotó: Takács Péter László 

az Isten fiáról; törekedjünk 
arra, hogy életünk példája 
által közelebb vigyük a ránk 
bízottakat Őhozzá. A szent-
mise után közel egy órát 
várakoztunk arra, hogy lejut-
hassunk a Születés barlangjá-
ba. Ezt az időt csendes imád-
kozással töltöttük.  

Utunk ötödik napja na-
gyon mozgalmasan telt, hi-
szen ezen a napon látogattuk 
meg az Olajfák hegyét, a 
Miatyánk-templomot, a Do-
minus Flevit ferences bazili-
kát, az Elárulás barlangját, 
Kajafás otthonát, ahol Jézus 
börtöne volt, a Getsemani-
kertet, és a Nemzetek Temp-
lomát, amelynek belsejében 
megtalálható az a szikla, ahol 
Jézus vérrel verejtékezett, az 
utolsó vacsora helyszínét és 
Dávid király sírját. Szentmi-
sénket ezen a napon a Ke-
resztelő Szent Jánosról elne-
vezett templomban tartottuk 
Ein Karemben, ahol Helter 
István atya arra buzdított 
minket, hogy legyünk aláza-
tosak. Napunk zárásaként 
még felkerestük Szűz Mária 
és Erzsébet találkozásának 
helyszínét. 

Hatodik napunkat a Pász-
torok mezején szentmisével 
kezdtük, ahol prédikációjában 
Helter István atya kitért arra, 
hogy az angyalok nem az 
írástudóknak, hanem az egy-
szerű embereknek adták 
tudtul Jézus születését. Mi is, 
mint a pásztorok, most Isten 
üzenetét követjük zarándok-
latunk alatt, és meg kell erő-
sítenünk hitünket azokon a 
helyeken járva, ahol Jézus 
működött.  

Hosszabb buszút után 
Maszada erődjét látogattuk 
meg, amely 300 méterrel 
magasodik a Holt-tenger 
partja fölött. Ez  Izrael leglát- 

„Aki menekül, önmaga elől fut, 
aki zarándokol,  

önmaga felé tart.” 
 

Október 22. és október 29. 
között 103 társammal együtt 
egyházmegyei zarándoklaton 
vehettünk részt egyházme-
gyénk szervezésében. Százhár-
man indultunk el kora reggel.  
Repülőnk a kora délutáni órák-
ban érkezett meg Tel-Avivba, 
ahonnan buszokkal utaztunk 
tovább a Galileai-tó partján 
fekvő Tiberias városába. Itt 
mutatta be utunk kezdő szent-
miséjét Hajdu Ferenc atya. 
Prédikációjában kitért arra, 
hogy nem csak testben, de lé-
lekben is meg kell érkeznünk 
ahhoz, hogy ne csak turisták 
legyünk, hanem zarándokok, 
akik Jézus életútját lélekben is 
végigjárják. 

Utunk másnapjának regge-
lén Názáretbe érkeztünk, ahol 
az Angyali Üdvözlet-baziliká-
jában, a Közel-Kelet legna-
gyobb templomában megcso-
dálhattuk a legkülönbözőbb 
népek Mária-ábrázolásait. 
Megtekintettük azt a helyet, 
ahol Gábriel arkangyal hírül 
vitte Szűz Máriának, hogy az 
Úr őt választotta ki fia édes-
anyjának. Szentmisénkben 
ezen a napon Mayer László 
atya beszélt a Szent József-
templomban, amely alatt talál-
ható József egykori lakhelye. 
Az atya rámutatott arra, hogy 
József ugyanúgy része az an-
gyali üdvözletnek, mint Mária, 
hiszen ő is hitből fakadóan el-
fogadja az Isten akaratát, hitből 
fakadóan cselekszik. Ebédün-
ket a Földközi-tenger partján 
fekvő Akko városában fo-
gyasztottuk el, amely a világ 
legrégebbi tengeri kikötői közé 
tartozik. Ezek után utunkat a 
világörökség részét képező Ha-
ifa  felé vettük,  ahol  először a 
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A buzgalom nincs megtiltva, 
az a mienk; érvényesítsük, s 
akkor a Szent Szűz megint 
Nagyasszonya lesz Magyaror-
szágnak, ha előbb Nagyasszo-
nya lett lelkünknek.” 
A főpásztor beszédében a Ma-
gyarok Nagyasszonya tisztele-
tet Szent István király példáján 
keresztül szemléltette. „Mivel 
Szent István felajánlott minket 
a Boldogságos Szűznek, sok-
szor úgy tekintünk Máriára, 
hogy az Ő dolga, hogy imád-
kozzon értünk, védjen, oltal-
mazzon minket. Az Ő közben-
járása azonban nem ment fel 
bennünket a saját feladatunk 
alól, amelyben helyt kell áll-
nunk. Imádságai mellett Szent 
István utolsó csepp erejéig 
mindent megtett az országért. 
Komoly erőfeszítésébe került, 
hogy ellássa nem könnyű kirá-
lyi feladatait. Hívő lélekkel ke-
reste az ország jövőjét, és ami-
kor az utódlás hiányában nem 
tudta, merre megy majd orszá-
ga élete, meglátta, hogy van 
egy fontos út, egy fontos erő 
az Égben. Így tekintett fel, és a 
hagyomány szerint a megnyílt 
Égboltozaton megpillantotta 
Szent Fia mellett a Szűzanyát, 
mindannyiunk Anyját. Így lett 
Mária a mi Nagyasszonyunk. 
Szembesülnünk kell a szentist-
váni életpéldával most, amikor 
megdöbbenve olvassuk a ro-
mániai családvédő népszava-
zás eredménytelenségét. Ab-
ban az országban, amely tele 
van ortodox, katolikus és pro-
testáns templomokkal. És ma-
gunkba is kell néznünk, mi 
személy szerint mit tettünk a 
szentistváni értékek megmara-
dásáért, a múltunk melletti ki-
állásunkért.” 

A megyés püspök az Euc-
harisztikus Kongresszus ke-
resztjének  szentjeiről  is szólt,  

A Magyarok Nagyasszo-
nya ünnepi szentmisén részt 
vett a város alpolgármestere, 
önkormányzati képviselők, a 
Borlovagrend tagjai, vala-
mint a főpásztor meghívásá-
ra eljöttek a város többi 
egyházközségeinek képvise-
lői is. 

 
Berta Kata 

Fotó:  
dr. Berta Gábor 

de beszélt olyan szentéletű 
magyarokról, mint amilyen 
Placid atya volt. „Ezek a 
szentek mind áldozatot tudtak 
hozni a népért, az országért. 
A keresztény embernek máig 
élő, eleven, a Lélek szavát 
követő példájukból kell ta-
nulnia, a saját élethelyzetére 
aktualizálva azt. Mert külde-
tésünk ehhez a világhoz szól, 
ezt a világot kell jobbá ten-
nünk.” 

A 2020-as Eucharisztikus 
Kongresszus Missziós kereszt-
je köré fonták az egyházközség 
életét négy napon át a székes-
fehérvári Magyarok Nagyasz-
szonya-templomban. A kereszt 
különféle „arcvonásaira” tekin-
tettek a plébániai programo-
kon. A kereszt, mint a kien-
gesztelődés, a bűnbánat, a 
megszabadulás jele, mint 
csend és a halál szimbóluma, 
mint a feltámadás és a szentek 
hitének jelképe került előtérbe. 
Az Adorációs Iskola alkalmán 
Mária és Eucharisztia kapcso-
latáról tartott előadást Tornyai 
Gábor plébános. Október 8-án, 
a Magyarok Nagyasszonya-
templom búcsúnapján, a Bol-
dogságos Szűz Mária, mint ha-
zánk pártfogója ünnepén, 
Spányi Antal megyés püspök 
mutatott be szentmisét a prog-
ramsorozat záróeseményeként.  
Az ünnepi szentmisében Tor-
nyai Gábor köszöntötte a meg-
jelenteket és a főpásztort. El-
mondta, hogy a Missziós ke-
reszt jelenléte és a templom 
búcsújának egybeesése sokakat 
megmozgatott az egyházkö-
zségben. A szentmisék, a bűn-
bánati liturgia és gyónási lehe-
tőség, az elmélkedések, a veze-
tett imaórák, a csendes 
adorációk, a zenés áhítatok, 
valamint az Adorációs iskola 
és a 24 órás szentségimádás 
mind közelebb vitték a híveket 
az Eucharisztikus Kongresszus 
jelmondatához: Minden forrá-
som belőled fakad! (Zsolt 
87,7). A szentmise elején a 
megyés püspök ünnepi gondo-
latait Prohászka Ottokár szava-
ival vezette be: „Csak akkor 
lesz királynővé, ha a szívek 
hódolnak neki; azt pedig nem 
lehet elrendelni törvénnyel, ha-
nem azt meg kell teremteni 
apostoli lélek,  buzgalom  által.  

A Székesfehérvári Egy-
házmegye papjai és munka-
társai társaságában Spányi 
Antal megyés püspök októ-
ber 8-án megtekintette a 
Szent István király székes-
egyházban végzett régészeti 
feltárást. Az eseményen részt 
vett dr. Nagy Veronika, a 
Szent István Király Múzeum 
igazgatóhelyettese és Győr 
Attila, a múzeum tudomá-
nyos osztályának vezetője.  

A Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város finanszírozásában 
megvalósult ásatás eredmé-
nyeit Reich Szabina régész,  
a Szent István  Király  Múze-
um    munkatársa   ismertette.  

A régész vetített rekonstruk-
ciós rajzok és a helyszínen 
előkerült falmaradványok se-
gítségével részletesen bemu-
tatta a székesegyház helyén 
állt középkori templomok 
történetét. 

A székesegyház oldalká-
polnáiban 2016-ban, szintén 
Reich Szabina vezetésével 
folytak ásatások, melyek 
eredményeit most sikerült 
teljességre törekvően kiegé-
szíteni. 

 
Szöveg:  

Székesfehérvári  
Egyházmegyei Múzeum 

Fotó: Lakata Pál 
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1858. október 10-én szü-
letett Prohászka Ottokár, Szé-
kesfehérvár tizenötödik püs-
pöke, Magyarország Apostola 
és Tanítója. Születésének 
160. évfordulója alkalmából a 
Vasútvidéki Prohászka temp-
lomban a székesfehérvári 
egyházmegye konferenciával, 
püspöki szentmisével és kö-
zös imádsággal tisztelgett a 
nagy püspök előtt. Az egy-
házmegye papságával tartott 
szentmisén a templom zsúfo-
lásig megtelt zarándokokkal, 
Prohászka tisztelőivel október 
10-én. 

A karizmatikus főpásztor 
és szellemóriás életútjáról 
Mózessy Gergely püspöki 
gyűjteményigazgató tartott 
előadást, Isten embere – Fe-
hérvár püspöke címmel, 
amely egyben a hasonló cím-
mel megjelent kiadvány be-
mutatója is volt. A történész 
elmondta, az évente kétszer 
tartott konferenciák a főpász-
tor életnek egy-egy pillanatát, 
egy-egy szakterületen végzett 
munkáját, tevékenységének 
különböző területeit mutatták 
be vagy szellemi hagyatékát 
járták körül. Azonban az álta-
lános Prohászka-ismeret kive-
szőben van az egyházban, 
ezért a kerek évforduló alkal-
mat adott arra, hogy távo-
labbról, a teljes életút minden 
színhelyével, többféle aktivi-
tásával bemutassák a papne-
velőt, a sajtóapostolt, a szoci-
ális kérdés teoretikusát, és 
felmutassák a politikust, az 
egyházkormányzót, a szóno-
kot, vagyis Prohászka me-
gannyi aktivitását. „A szociá-
lis kérdések különösen ér-
dekelték:  magyarra fordította 
XIII. Leó Rerum Novarum 
című enciklikáját, időtálló  
bírálatot  írt  Marx  Tőkéjéről.   

Világosan látta: ha nem szü-
letik az Egyház vezetésével 
megoldás a szociális feszült-
ségek leküzdésére, akkor teret 
nyer az ateista, erőszakos bal-
oldal, mely minden értéket el-
söpör. Ez a politika felé terel-
te: szenvedélyes cikkeket írt, 
és a képviselő-választáson is 
indult. Prohászka Ottokárt a 
katolikus társadalom nagy ré-
sze szónokként és lelkivezető
-ként ismerte és szerette meg. 
1904-ben a budapesti egye-
tem hittudományi karának 
dogmatika professzora lett. 
Teológiai munkásságára az 
egyetem már az 1890-es 
években felfigyelt” – hang-
zott el Mózessy Gergely elő-
adásában. 

Az ünnepi alkalom előtt 
tisztelegve, a Szent Gellért 
Kiadó és Nyomda megjelen-
tette Prohászka püspök Le-
gyetek világító emberek! cí-
mű művét, amely az egyházi 
év minden vasárnapjára és 
fontos ünnepére tartalmaz el-
mélkedést.  

A konferencia után Tóth 
Tamás plébános köszöntötte  
a főpásztort és a megjelent 
közéleti vezetőket, Soltész 
Miklós államtitkárt, Dr. Cser-
Palkovics András polgármes-
tert, Mészáros Attila alpolgár-
mestert, a képviselőket, az in-
tézményvezetőket, a híveket 
és nem utolsósorban paptár-
sait. „Prohászka a támadások 
kereszttüzében élt, sokan sze-
rették, de sokan nem tudták 
elfogadni. Istenbe vetett mély 
hitével azonban meg tudta en-
gedni, hogy ne mindenki ked-
velje, mindegy legyen számá-
ra, mit mondanak róla. … Az 
volt, aki Ő akart lenni: az 
evangélium szerint élő, Isten 
szeretetét megragadó ember” 
– emlékezett meg a szentmise  

gos, hogy nem lehet fél láng-
gal égni, nem lehet fél szívvel 
cselekedni, nem lehet félig-
meddig szolgálni valamit vagy 
valakit, egész szívvel kell, és 
Prohászka püspök erre mutat 
példát” – zárta gondolatait a 
megyés püspök. 

A szentmise végén az ün-
nepség résztvevői megkoszo-
rúzták a lánglelkű püspöknek 
a Vasútvidéki Prohászka Em-
léktemplomnál lévő sírját. Az 
Orbán Antal szobrászművész 
által készített márvány sírem-
léknél közösen imádkoztak 
Prohászka boldoggá avatásá-
ért, az ország minden részéből 
érkező Prohászka Imaszövet-
ség tagjaival és az egyházme-
gye oktatási intézményeinek 
képviselőivel. 

 
 

Berta Kata 
Fotó: Lugosi Balázs 

elején Prohászka püspökről a 
plébános. 

Az ünnepi szentmisében 
Spányi Antal megyés püspök 
Prohászkáról, mint a lánglel-
kű püspökről beszélt, akinek 
óriási szellemi, lelki hagyaté-
ka máig hatással van a ma-
gyar egyház életére. „Szá-
momra az évfordulón az a 
fontos, hogy Prohászka Otto-
kár lángoló ember volt. Esz-
mék izzították, és ezekhez az 
eszmékhez mindig hű tudott 
lenni. Voltak kudarcai, voltak 
sikerei, voltak eredményei és 
voltak vereségei is, de min-
dig hű maradt. Lángolt, lán-
golva szerette az Istent, és 
lángolva szerette azokat az 
embereket, akiket az Isten rá-
bízott, mint püspökre. Őket 
tanította, értük hozott áldoza- 
tokat, felelősséget vállalt ér-
tük” – mondta a főpásztor. 
„Ami  számunkra  is  tanulsá- 

Lapunk 2. oldalán beszámoltunk a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia rajz- és fotópályázata egyházmegyei 
szakaszáról.  Az ünnepélyes országos eredményhirdetésre 
november 17-én került sor a Szent Erzsébet rózsája díjátadó 
est keretében a Szent István-bazilikában. A díjakat Erdő 
Péter bíboros, prímás, érsek és Veres András győri megyés 
püspök, az MKPK elnöke adta át.  

A Székesfehérvári Egyházmegyéből a rajzpályázaton 
alkotásukra díjat kaptak: 

 

1-2. osztály: 
3. helyezett: Wágensommer Mária, Szent Erzsébet Római 

Katolikus Általános Iskola, Mór 
 

3-4. osztály: 
1. helyezett: Amberg Fülöp, Szent Imre Általános Iskola 

és Óvoda, Székesfehérvár 
 

7-8. osztály: 
1. helyezett: Molnár Dorka, Szent Imre Általános Iskola 

és Óvoda, Székesfehérvár 
 

Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak és felkészítőiknek! 
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A fehérvári Prohászka Ka-
ritász Csoport életében az idei 
esztendő kiemelt jelentőségű, 
mivel 25 évvel ezelőtt kezd-
hették el újra az egyházköz-
ség önkéntesei hivatalosan is 
karitatív szolgálatukat.  Az 
alapítás jeles évfordulóját ok-
tóber 19-én jótékonysági est-
tel ünnepelték a templomban, 
Szünderné Havasi Erzsébet 
különleges, mély belső vilá-
got tükröző festményeinek ki-
állításával és a székesfehérvá-
ri Kodály Zoltán Általános Is-
kola Gimnázium és Művésze-
ti Iskola kórusainak nagy si-
kerű koncertjével.  

A nagy népszerűségnek 
örvendő esemény Tóth Ta-
más plébános ünnepi gondo-
lataival kezdődött. Megemlé-
kezett az alapítókról és mun-
kájukról, amely egy negyed 
évszázad szeretetszolgálati  
tevékenységét alapozta meg. 
Megköszönte a karitász cso-
portnak azokat a hétközna-
pokat, amelyeken fáradtságot  
és fásultságot nem ismerve, 
valóban   a   legelesettebbeket  

támogatják,   teljes   önzetlen- 
séggel, elfogadással és szere-
tettel. 

Az esten Szabó Imréné 
nyitotta meg Szünderné Hava-
si Erzsébet festőművész kiállí-
tását, amelyen az alkotó né-
hány képének bevételét a Pro-
hászka Karitász Csoport jóté-
konysági céljaira ajánlotta. A 
fellépők között szerepeltek 
Dőry Magdolna és Tőke Zsó-
fia előadóművészek, akik ha-
tásos szavalatukkal vívták ki a 
közönség elismerését. 

Spányi Antal megyés püs-
pök, a Katolikus Karitász püs-
pök elnöke köszöntötte a jubi-
leumát ünneplő karitász cso-
port tagjait. Elmondta, az 
Egyház alapvető küldetése az 
elesettek támogatása. A kez-
detekkor az apostolok diakó-
nusokat szenteltek fel erre a 
szolgálatra, hogy a közösség-
ben támogassák a rászoruló-
kat, gondoskodjanak a bete-
gekről, magányosokról. Ma 
ezt a feladatot a Katolikus 
Egyházban a Karitász vállalja 
fel. Az egyházközségben kari- 

tász csoportokat hozott létre, 
olyan   tagokat  gyűjtve,   akik 
önként, a szeretet jegyében 
vállalják ezt a szolgálatot. Így 
volt ez a Prohászka Karitász 
csoportnál is.  

A főpásztor, visszatekintve 
az önkéntesek munkájára el-
mondta: A karitász csoport 
szerves része a Prohászka 
egyházközség életének. Fon-
tos számunkra a közösségépí-
tés. A szentmisékben minden 
alkalommal imádkoznak azért, 
hogy ez a templom otthonná 
váljon minden betérő számára. 
Sokszor vállalják a közösségi 
programok háttérmunkáját, de 
épp ilyen fontossággal bír a 
személyes segítségnyújtásuk 
is. A 25 év alatt nagyon sok 
embernek, családnak tudtak 
segítséget nyújtani. A beteglá-
togatáson túl, a nyaralási és 
tanévkezdési támogatás a 
nehezebb élethelyzetben levő 
családoknak, az élelmiszer-
csomagok juttatása az idős 
nyugdíjasoknak, valamint a 
hajléktalanok segítése, akikkel 
máskor is rendszeres kapcso-
latban vannak, heti szolgála-
tukká vált.   

Az országos segélyakciók-
ban is mindig részt vesznek, 
számos feladatot ellátnak, 
hogy segíthessenek másoknak 
a hétköznapokban. Mert szá-
mukra ez a segítés örömforrás, 
és nem csak akkor, amikor 
látják az arcokon a mosolyt. 
Mert tudják, jót tenni mindig 
jó érzés – mondta a püspök, 
aki  azt  kívánta   a  Prohászka  

Karitász Csoport jelenlegi és 
leendő tagjainak, hogy a jövő-
ben  is  ezzel  a  szeretettel teli 
lelkülettel szolgálják Krisztust  
a legkisebbekben, építsék 
Isten országát környezetük-
ben, és szolgálják a világ és 
önmaguk megszentelődését. 

A fehérvári karitász cso-
portot Mészáros Attila alpol-
gármester is köszöntötte. Sze-
mélyes hangú beszédében 
saját tapasztalatait is megosz-
totta az ünneplő közönséggel. 
A város közössége nevében 
megköszönte az elmúlt 25 
évet az alapítóknak és minda-
zoknak, akik folytatták a se-
gítő szolgálatot. Bernáth Ká-
rolyné csoportvezetőnek átad-
ta a köszönet virágait, vala-
mint Dr. Cser-Palkovics And-
rás polgármester oklevelét, 
amelyben elismerését fejezte 
ki az önkéntesek szociális-ka-
ritatív tevékenységéért. 

Bár a Prohászka Karitász 
Csoport tagjai az évek során 
többnyire kicserélődtek, de 
tagjai között vannak még, akik 
alapító tagként kezdték meg 
szolgálatukat. A jubileumi ün-
nepségen őket is köszöntötték. 
Ajándékokat adtak át Kovács 
Istvánné és Kolmann Miklós-
né alapító tagoknak, valamint 
Ruff  Ferenc és Balogh Máté 
alapítóknak.  

A jubiláns karitásztagok 
köszöntése után, az ünnepség 
végén Spányi Antal püspök az 
évforduló emlékére minden 
karitásztagnak egy személyes 
ajándékot nyújtott át. 

 
Berta Kata 

Fotó: Simon Erika 

Október 22-én ökumeni-
kus imádság keretében emlé-
keztek az ’56-os áldozatokra 
a történelmi egyházak képvi-
selői, Spányi Antal megyés 
püspök meghívására immár 
15. alkalommal Székesfehér-
váron. A hősökért mondott 
imádságos összejövetelt idén 
a belvárosban, a Fadrusz ke-
resztnél szervezték meg. A 
megemlékezésen részt vettek 
a kormánymegbízott mellett 
országgyűlési képviselők, vá-
rosi és megyei közéleti veze-
tők, a város különböző intéz-
ményeinek képviselői és szá-
mos emlékező polgár.  

Az ünnep szónoka idén 
Demeter Zsófia történész volt, 
aki az országos és a budapesti 
eseményekkel párhuzamosan 
az ’56-os fehérvári történése-
ket, helyszíneket, szereplőket 
idézte fel. Beszédében felele-
venítette a történelmi esemé-
nyeket a II. világháború után 
kialakult hidegháborús hely-
zettől kezdve, a forradalmi 
eseményeken át egészen az el-
lenállás megszűnéséig. A tör-
ténész hangsúlyozta: „A forra-
dalmat már a „lázas napok 
alatt” is többféleképpen hív-
ták, ellenforradalomnak, októ-
beri sajnálatos eseményeknek,  

népfölkelésnek. Ma már tud-
ható a hadászati kutatásokból, 
hogy nem csupán a forrada-
lom és szabadságharc, hanem 
a súlyos, a hadüzenet nélküli 
háború megnevezés is szoro-
san hozzátartozik.”  

Az 1956-os forradalom 
november 4-i leverését követő 
eseményekről a történész 
elmondta: Székesfehérváron is 
méltóságteljesen megszervez-
ték az országosan meghirde-
tett titkos akciókat, a novem-
ber 23-i úgynevezett néma 
tüntetést, majd a december 4-i 
nőtüntetést.  „A forradalom 
egy hónapos  fordulóján  a nő-  

tüntetésen mintegy 3 ezer 
asszony békességben és mél-
tóságban vonult fel a Városhá-
za elé, majd a székesegyház 
előtti emlékkereszthez men-
tek, némán.” 

A szónok bemutatott né-
hány fotódokumentumot Dr. 
Perényi István állatorvos for-
radalmat megörökítő filmkoc-
káiból, amelyeket évtizedekig 
egy fotelben rejtve őrzött. A 
néma tüntetés üres utcaképe 
mellett két fotó is szimbolikus 
jelentőséggel bír az 56’-os 
eseményekről.   „Nem  tudhat- 

 
(Folytatás a 12. oldalon!) 
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November 27. (kedd) 17.30 óra 
a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  

szervezésében 

A magyarországi horvát irodalom 
 

Előadó:  

Dr. Lukács István 
Prima-díjas irodalomtörténész 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet igazgatója 

  

A belépés díjtalan! 
  

A rendezvény „A horvát irodalom története” 
című előadássorozat részeként kerül bemutatásra,  

melynek támogatója: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 
December 1. (szombat) 14.30 óra 

Szent Korona Galéria 

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete, 

a Szent Donát Alapítvány 

és a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház  

szervezésében 

XVI. Betlehemi szép csillag 
pályázat eredményhirdetése  

és a nyertes pályamunkákból rendezett kiállítás 
megnyitása 

 

A kiállítás megtekinthető 
december 22-ig 

hétfőtől péntekig 9-17 óráig 
szombaton 9-15 óráig 

December 22-ig 
Szent Korona Galéria 

 

a Fehérvári Kézművesek Egyesülete 
fennállásának  

20 éves évfordulójának tiszteletére  
rendezett kiállítás 

 

Megtekinthető: 
hétfőtől péntekig 9-17 óráig 

szombaton 9-15 óráig 
vasárnap 15-18 óráig 

 
December 4. (kedd) 17.30 óra 

„Nevelés az élet szolgálata!” 
előadássorozat 4. rész 

 

A harag kezelése 
 

Érted haragszom! – nem mindegy, hogyan! 
 

A harag kezelése: tanulható, tanítható! 
 

Praktikus fogások, edzési terv a harag kezeléséhez  
– saját magunknak és továbbadásra 

 

A megbocsátás – kinek van rá szüksége? 
 

És ha nem kér bocsánatot? 
 

Mi van, ha biztosan igazam van? 
 

Előadó: 

Dr. PÉCSI RITA 
neveléskutató 

  

Belépődíj: 800 Forint! 

(Folytatás a 11. oldalról!) 
 

juk, hogy a ferde szemállású, 
messziről jött szovjet katona, 
a város legfőbb stratégiai 
pontja, a Városháza kapuja 
lövésekor tudta-e, hogy éppen 
Justitia szobrát célozza. A ta-
lálat azonban fontos, hiszen 
az igazságnak ezzel valóban 
jó időre vége lett. Perényi 
doktor erről is készített fotót. 
Még döbbenetesebb azonban 
legszebb képe. Ezt a hely-
színt, a kitört ablakú Ferences 
templom előtt, a Fadrusz ke-
resztnél örökítette meg. A 
megfeszített Krisztus kereszt-
jéhez odatámasztották a Vá-
rosháza kapujáról a néhány 
napra hivatalossá vált Kos-
suth-címert. Nagyon valószí-
nű, hogy ez a kép november 4
-én keletkezett, s az is, hogy 
csupán rövid ideig volt látha-
tó – zárta gondolatait Dr. De-
meter Zsófia. 

Az ünnepi beszéd után 
Spányi  Antal  püspök   imád- 

ságban könyörgött azokért, 
akik életüket adták hazánk 
szabadságáért és azért, hogy 
példájuk nyomán az utódok 
kitartsanak a jóért való küzde-
lemben, embertársaik javára. 
Együtt fohászkodtak az 1956-
os forradalom és szabadság-
harc áldozataiért a történelmi 
egyházak képviselői is. Benc-
ze András püspök- helyettes, 
evangélikus lelkész és Lud-
vigné Izsay Szilvia beosztott 
lelkész.  Végül Kovács Dániel 
baptista lelkipásztor imádko-
zott azért, hogy ’56 példájából 
az utódok tanuljanak és merít-
senek erőt a mai vezetők. A 
hívő emberek összefogva 
imádkozzanak és böjtöljenek 
hazánk jövőjéért, a békéért.  
Az 1956-os forradalom 62. 
évfordulóján az áldozatok em-
lékére hagyományosan két ko-
szorút helyeztek el a székesfe-
hérvári áldozatok neveit felso-
rakoztató tábla előtt. Koszo-
rúztak a történelmi egyházak 
képviselői  és  a közéleti veze- 

tők; Törő Gábor országgyűlési 
képviselő, Dr. Cser-Palkovics 
András, Székesfehérvár pol-
gármestere, Dr. Molnár Krisz-
tián, a Fejér Megyei Közgyű-
lés elnöke, Dr. Simon László, 
a Fejér Megyei Kormányhiva-
tal kormánymegbízottja. Virá-
gokkal tisztelegtek a hősök 
előtt az önkormányzat és a 
civil szervezetek képviselői, 
valamint az emlékező hozzá-
tartozók.  

Márai Sándor Mennyből 
az angyal versét Baráth Esz-
ter, a 2018-as fehérvári vers-
ünnep győztese szavalta el. Az 
ünnep méltóságát Pásztor 
Katalin és Miklós-Turi Kata-
lin elhangzott fuvoladuója 
emelte. A megemlékezésen a 
Szent Imre Általános Iskola 
tanulói is részt vettek.  

 
Berta Kata 

Fotó: Dr. Berta Gábor 
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December 10. (hétfő) 17 óra 
ÚTKERESŐ FILMKLUB 

 

A szeretet ébredése 
angol-amerikai film(90 perc)  

 

Rendező:  

Jerry London 
 

Szereplők:  

Melissa Gilbert, Tim Matheson 
 

A szeretet ébredése egy szívhez szóló romantikus alkotás, mely 
olyan klasszikushoz hasonlítható, mint Az élet csodaszép. Jake 
Peterson (Tim Matheson) élete sohasem állt többől, mint hogy 
csakis munkahelyi karrierje előrehaladásával törődjön. 
Ugyan elérte, amit akart, sikeressé vált, de ennek megvolt az 
ára, hiszen nagyon magányos. Az egyik karácsony előtt két 
héttel cége a férfit nebraskai szülővárosába küldi, hogy bo-
csásson el több dolgozót is ottani gyárukból. Amint Jake meg-
érkezik a városba, felelevenednek régi emlékei. Egy-
 autóbaleset során összetalálkozik Emmával, a gyermekeit 
egyedül nevelő asszonnyal (Melissa Gilbert), akinek azt ha-
zudja, hogy valójában a gyárnak szeretne egy nagy megrende-
lést adni. Erre a helyiek már-már hősként kezdik el tisztelni, 
ám csakhamar kiderül a valóság, Jake pedig szembesül azzal, 
hogy jobb, ha az esze helyett a szívére hallgat… 
 

Belépő: 400 Forint! 
 

December 11. (kedd) 17 óra 

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
szervezésében 

Horvát táncház 
 

A táncházat vezeti: 

Rodekné Blahó Márta 
a tököli Délszláv Táncegyüttes vezetője 

 

Harmonikán közreműködik: 

Halász László 
a Kolo együttes vezetője 

 

A belépés díjtalan! 

  
December 17. (hétfő) 18 óra 

az Ars Musica Kórus  
Karácsonyi koncertje 

 

Karnagy: 

Szabó Adrienn 
 

December 18. (kedd) és 19. (szerda) 19 óra 

Rákász Gergely 
orgonaművész 

Tél  
című koncertje 

 

Vivaldi ez a klasszikus zenei szupersztár fényes csillagként 
ragyogott a korabeli európa egén, bár közelebbről megnézve 
üstököst láttunk volna egyik jövedelmező megbízástól a mási-
kig száguldani, mindenkit inspirálva aki csak hallotta. Ego-
centrikus volt, hencegő, élvezte a sikert, a pénzt, ahol lehetett 
kibújt a köznapi szabályok alól,  ám  ne legyünk ezért harago-
sak rá! Isten beszélt belőle, de mégiscsak ember volt. Bach vi- 

szont ritkán mozdult ki otthonról, szeretett a saját közegében 
dolgozni, mégis beolvasztott a stílusába minden értékes zenei 
gondolatot, amivel találkozott. Nehéz elképzelni két jobban kü-
lönböző életutat és életvitelt.  
A koncerten szellem találkozik az érzékiséggel. Bach mindig 
intellektuális kihívásként tekintett a zenére, Vivaldit viszont el-
sősorban az érdekelte, hogy a zenéje elbűvölő legyen. Szigorú 
szerkesztettség és Isten szolgálata az egyik, hangzatos dallam-
ívek, amelyek élénk érzelmeket közvetítettek a másik oldalon. 
Ezt játszom el a „Télben” decemberi koncertjeimen.  

(Rákász Gergely) 
 

Jegyek kaphatók 2500.- és 3500.- Ft-os áron 
az Alexandra Könyvesházban (Koronázó tér 5.),. 

illetve a www.rakaszgergely.hu honlapon 

 
December 20. (csütörtök) 19 óra 

a Hungarikum együttes  
karácsonyi koncertje 

 

Belépődíj: 1800 Ft 

 
December 21. (péntek) 18 óra 

Polyák Rita  
és Szelle Szilárd 

zenés estje 
 

Belépődíj: 2000 Ft 

 

Klubok 
 

Akusztikus Zenei Klub 
December 10., hétfő 16 órától 

Klubvezető:  
Kremnitzky Géza 

 

Korona Foltvarró Kör 
szerdánként 16 órától 

 

Kosárfonó kör 
keddenként 16 órától 

 

Kreatív foltvarró kör 
hétfő-, és csütörtökönként 16 órától 

 

Furfangos kezek kötő-horgoló kör 
Gyerekeknek, és felnőtteknek! 

csütörtökönként: 15 - 16.30 és 17 - 18.30 óráig 
szombatonként: 9 - 12 óráig 

 

Társasjáték kör 
Csak nyugdíjasoknak! 

csütörtökönként 10 - 12 között 
 

Csipogó csibevár 
keddenként 9.30 órától 

0-3 éves babák és szüleik részére 

Berki Lilla 
népdalénekes, népi ének tanár vezetésével,  

a népi kultúra alapján nyugvó énekes, mondókás foglalkozás 
 

Felfedezem a világot! 
szerdánként 9.30 órától 

2-3 éves gyerekeknek 
Komplex játékos foglalkozás (mozgás, alkotás, zene) 

Kamarás Emesével 
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SZENTMISE  
A SZÉKESEGYHÁZ  
FELSZENTELÉSÉNEK  
ÉVFORDULÓJÁN-  
A LELKIPÁSZTORI  
MUNKATÁRSAK  
MEGBÍZÓLEVELÉNEK 
ÁTADÁSA 
November 26-án, hétfőn 
szentmisével ünnepli az egy-
házmegye a Székesegyház 
felszentelésének évfordulóját, 
a felújítási munkálatok miatt 
idén a Szent Imre templom-
ban 17 órai kezdettel.  A 
szentmise keretében adja át 
Spányi Antal megyés püspök 
az újonnan végzett világi lel-
kipásztori munkatársak szá-
mára a püspöki megbízóleve-
let. A képzés befejezése után 
15 világi hívő tesz ünnepé-
lyes ígéretet arra, hogy a plé-
bános irányítása mellett, an-
nak munkatársaként lelkiis-
meretesen végzi a rábízott lel-
kipásztori feladatokat. 
Kiemelt módon is hívják ün-
nepre a plébániákon szolgála-
tot teljesítő világi lelkipászto-
ri munkatársakat. A megbízó-
levelüket ők is ezen az ünne-
pen vették át; a közös szent-
mise egyben ígéretük éven-
kénti megújítását is jelenti. 
Erre az ünnepségre meghívást 
kapnak a Prohászka Imaszö-
vetség tagjai is, hogy együtt 
imádkozzanak a lelkipásztori 
kisegítőkért és a lelkipásztor-
kodó papságért. 
 
A PASZTORÁLIS TANÁCS 
ÜLÉSE  
November 29-én, csütörtökön 
17 órakor lesz a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési 
Házban az Egyházmegyei 
Pasztorális Tanács őszi ülése. 
 
PAPI TALÁLKOZÓ  
A PÜSPÖKSÉGEN 
November 29-én, csütörtökön 
19 órától papi találkozó lesz a 
Püspöki Palotában. 
 
PÜSPÖKI ÁLDÁS AZ ÉRDI 
MARIANUM ISKOLA  
FELÚJÍTOTT  
ÉS ÚJ ÉPÜLETÉRE 
December 1-jén, szombaton 
10 órakor szentmise kereté-
ben áldja meg Spányi Antal 
megyés püspök az Érdi Mari-
anum Iskola új és felújított is-
kolaépületét. 

fényeit dr. Cser-Palkovics 
András polgármester és a IV. 
Adventi Jótékonysági Futás 
12 év alatti győztese közösen 
kapcsolja fel. 
 
A HONVÉD ZENEKAR  
ADVENTI KONCERTJE  
A CISZTERCI  
TEMPLOMBAN 
December 2-án, vasárnap 19 
órakor kezdődik a Ciszterci 
templomban a Magyar Hon-
védség 43. Nagysándor József 
Híradó és Vezetéstámogató 
Ezred és a Székesfehérvári 
Egyházmegye közös, kará-
csonyt megelőző, adventi 
hangversenye. A székesfehér-
vári adventi programsorozat 
egyik nyitórendezvénye, a vá-
ros kulturális életében uni-
kumnak számító esemény, 
összeköti az egyházat a hon-
védséggel, hozzájárul a hon-
védség és a civil lakosság 
kapcsolatának erősítéséhez, a 
szeretet, az együvé tartozás, 
valamint az emlékezés jegyé-
ben.  A koncert ingyenes.  
Köszöntőt mond Spányi Antal 
püspök. 
 
AKADÁLYMENTESÍTETT 
SZÍNHÁZI ELŐADÁS  
A VÖRÖSMARTY  
SZÍNHÁZBAN 
December 3-án, hétfőn 15 
órakor, a Fejér Megyei Csa-
lád, Esélyteremtési és Önkén-
tes Ház és a Más Fogyatékos 
Gyermekekért Alapítvány saj-
tótájékoztatót szervez, a Vö-
rösmarty Színházban. Beje-
lentésre kerülnek a társadalmi 
érzékenyítés és szemléletfor-
málás céljából teljes körűen 
akadálymentesített színházi 
előadások Székesfehérváron. 
Köszöntőt mond Spányi Antal 
megyés püspök, az akció véd-
nöke.   
A program legfőbb értéke – a 
tavalyihoz hasonlóan - egy 
olyan fizikai és infokommu-
nikációs (autizmus, értelmi 
fogyatékos, hallássérülés, lá-
tássérülés) szempontból egya-
ránt  akadálymentesített szín-
házi előadás sorozat megvaló-
sítása, amely Magyarországon 
példaértékű. Mindezzel a 
program az egyenlő esélyű 
részvétel megteremtésén túl a 
társadalmi befogadás előmoz-
dítását is segíti.  

20 ÉVE SZENTELTÉK FEL 
A BARACSKAI  
BÖRTÖNKÁPOLNÁT 
December 6-án, csütörtökön 
10 órakor ökumenikus hála-
adó istentiszteletet tartanak a 
baracskai kápolna 20 éves 
jubileuma alkalmából. Az 
eseményen részt vesz Spányi 
Antal megyés püspök, Dr. 
Kiszely Pál bv. dandártábor-
nok meghívására. 
 

ELSŐCSÜTÖRTÖKI  
EUCHARISZTIA-ÜNNEP  
SZÉKESFEHÉRVÁRON 
December 6-án, csütörtökön a 
Szent Imre templomban 18 
órakor a város egyházközsé-
geinek közös elsőcsütörtöki 
Eucharisztia-ünnepén Spányi 
Antal püspök tart szentmisét 
a város papságával, amely 
után a hívekkel együtt en-
gesztelő szentségimádást 
tartanak. Erre a szentmisére 
meghívást kaptak a Prohászka 
Imaszövetség székesfehérvári 
tagjai is. Az esemény egyben 
felkészülés a 2020-ban meg-
rendezésre kerülő Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresz-
szusra. 
 
PÜSPÖKI LÁTOGATÁS  
AZ ADONYI  
NŐVÉREKNÉL  
December 7-én, pénteken 15 
órakor Adonyban tart ünnepi 
szentmisét Spányi Antal me-
gyés püspök a Szeplőtelen 
Szűz Mária Szolgálóleányai 
(SND) rend meghívására. A 
hagyományoknak megfelelő-
en a nővérek ebben a szent-
misében újítják meg Istennek 
tett fogadalmukat. 
 
ADVENTI  
JÓTÉKONYSÁGI EST 
December 7-én, pénteken 18 
órakor a Szent István Műve-
lődési Házban adventi jóté-
konysági estet tartanak a 
Székesfehérvári Egyházme-
gye, a székesfehérvári Cisz-
terci Szent István Gimnázium 
és a Talentum Református 
Általános Iskola felajánlásá-
val a Lévai Czeglédi Péter 
Református Gimnázium (Fel-
vidék) és a Beregszászi Pász-
tor Ferenc Közösségi és Za-
rándokház  (Kárpátalja)  javá- 
 

(Folytatás a 15. oldalon!) 

MEGNYÍLIK  
AZ ADVENTI UDVAR 
December 1-jén, szombaton 
10 órakor nyílik meg a Püspö-
ki Palota kertjében a hagyo-
mányos „Adventi udvar”. Az 
udvarban továbbra is várják 
mindazokat, akik szeretnének 
valódi csendes, békés, imád-
ságban eltöltött karácsonyi 
készülődést. A látogatás során 
igényes kézműves tárgyakat 
lehet vásárolni ajándékba és 
jótékonysági céllal. Szombat 
és vasárnap 10-19 óra között, 
advent utolsó hetében hétköz-
napokon is várják 14-19 óra 
között a látogatókat. Szomba-
tonként délután 16 órakor 
kezdődik a közös adventi 
gyertyagyújtás Spányi Antal 
megyés püspök vezetésével és 
az egyházmegye iskoláinak, 
óvodáinak gyermekműsorá-
val. Az első gyertyagyújtás 
keretében megáldják a csalá-
dok adventi koszorúját és 
gyertyáját. Az udvarban elin-
dul az Egymillió csillag a 
szegényekért karitász akció. 
 
XVI. BETLEHEMI  
SZÉP CSILLAG KIÁLLÍTÁS 
December 1-jén, szombaton, 
14.30-kor nyílik meg a Szent 
István Hitoktatási és Művelő-
dési Házban a XVI. Betlehemi 
szép csillag kiállítás. Köszön-
tőt mond Spányi Antal me-
gyés püspök. 
A Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete, a Szent Donát 
Alapítvány és a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház 
meghirdetett a XVI. Betlehe-
mi szép csillag pályázatára 
kézművesek, műkedvelők 
vagy alkotócsoportok készítik 
el évről évre a betlehemi jele-
neteket ábrázoló alkotásaikat 
természetes anyagokból, a 
magyar hagyományokat kö-
vetve. 
 
ELSŐ GYERTYAGYÚJTÁS 
A VÁROS FŐTERÉN 
December 2-án, vasárnap 18 
órakor kezdődik a város főte-
rén a Kisangyalok Karának 
2018. évi koncertje. A város 
adventi koszorúján az első 
gyertyát dr. Cser-Palkovics 
András polgármester és 
Spányi Antal megyés püspök, 
a város díszpolgára gyújtja 
meg.    Székesfehérvár  ünnepi  
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(Folytatás a 14. oldalról!) 
 
ra. Az esemény fővédnöke 
Spányi Antal megyés püspök 
és Steinbach József reformá-
tus püspök.  
Az esten neves zenészek, 
népzenészek, operaénekesek, 
színművészek és énekművé-
szek lépnek fel. 
 
PÜSPÖKKÉ SZENTELIK 
MOHOS GÁBORT 
December 8-án, szombaton 
10.30-kor az Esztergomi    
Főszékesegyházban szentelik 
püspökké főtisztelendő     
Mohos Gábor pápai káplánt, 
akit Őszentsége Ferenc pápa 
az Esztergom-Budapesti Fő-
egyházmegye segédpüspöké-
vé nevezett ki.  
A szentelésen részt vesz 
Spányi Antal püspök. 
 
HITOKTATÓK  
ÉS VILÁGI  
LELKIPÁSZTORI  
MUNKATÁRSAK  
ADVENTI LELKINAPJA  
December 8-án, szombaton 
10 órakor kezdődik a világi 
hitoktatók és lelkipásztori 
munkatársak hagyományos 
adventi lelkigyakorlata.  
 
FOLYTATÓDNAK  
AZ ADVENTI UDVAR 
RENDEZVÉNYEI 
December 8-án, szombaton és 
9-én vasárnap, 10 és 19 óra 
között folytatódnak az Ad-
venti Udvar rendezvényei, a 
jótékonysági- és kézműves 
vásár a Püspökség udvarában. 
Szombaton délután 16 órakor 
kezdődik a közös adventi 
gyertyagyújtás, Spányi Antal 
megyés püspök vezetésével 
és az egyházmegye iskolái-
nak, óvodáinak gyermekmű-
sorával. 
 
FOLYTATÓDNAK  
AZ ADVENTI UDVAR 
RENDEZVÉNYEI 
December 15-én, szombaton 
és 16-án vasárnap, 10 és 19 
óra között folytatódnak az 
Adventi Udvar rendezvényei, 
a jótékonysági- és kézműves 
vásár a Püspökség udvarában. 
Szombaton délután 16 órakor 
kezdődik a közös adventi 
gyertyagyújtás, Spányi Antal 
megyés püspök vezetésével 
és az egyházmegye iskolái-
nak, óvodáinak gyermekmű-
sorával. 

ÉJFÉLI PÜSPÖKI  
SZENTMISE A SZENT  
IMRE TEMPLOMBAN  
KARÁCSONY  
ÉJSZAKÁJÁN 
December 24-én, hétfőn a ka-
rácsonyi éjféli ünnepi szent-
misét   Spányi  Antal  megyés 
püspök celebrálja a Szent Im-
re templomban.  

PÜSPÖKI SZENTMISE 
KASZAP ISTVÁN  
HALÁLÁNAK  
ÉVFORDULÓJÁN 
December 17-én, hétfőn 17 
órakor a Prohászka-emlék-
templomban Kaszap István 
halálának 83. évfordulójáról 
Spányi Antal megyés püspök 
koncelebrált szentmise kereté-
ben emlékezik meg. A szentmi-
se után a papság és a hívek 
Kaszap István sírjához vonul-
nak, és imádkoznak mielőbbi 
boldoggá avatásáért. 
 
HÉTKÖZNAPOKON IS 
NYITVA TART  
AZ ADVENTI UDVAR 
DECEMBER 17-21.  
KÖZÖTT 
December 17. és 21. között 
hétköznapokon is várják a 
látogatókat 14-19 óráig, a Püs-
pöki Palota kertjébe, a ha-
gyományos Adventi Udvarba.  
 
BEZÁRULNAK  
AZ ADVENTI UDVAR 
RENDEZVÉNYEI 
December 22-én, szombaton 
16 órakor kezdődik a közös 
adventi gyertyagyújtás Spányi 
Antal megyés püspök vezetésé-
vel és az egyházmegye iskolái-
nak, óvodáinak gyermekműso-
rával. Az ünnepi gyertyagyúj-
tás után bezárul az Adventi 
Udvar.  
 
GYERTYAGYÚJTÁS  
FEHÉRVÁR FŐTERÉN 
December 23-án, vasárnap 18 
órakor Fehérvár főterén, az 
Adventi Színpadon ünnepi 
műsor keretében gyújtja meg 
Spányi Antal megyés püspök 
és Dr. Cser-Palkovics András 
polgármester a város adventi 
koszorúján a negyedik gyer-
tyát. 
 
IDÉN IS KARÁCSONYI 
FÉNYÜZENETEKET  
VETÍTENEK  
A SZÉKESFEHÉRVÁRI 
PÜSPÖKI PALOTA  
HOMLOKZATÁRA 
December 22-én idén is lehető-
séget biztosítanak karácsonyi 
jókívánságok, üzenetek megje-
lenítésére az ország legna-
gyobb üzenőfalán, a székesfe-
hérvári Püspöki Palota homlok-
zatán. A részletekről a Székes-
fehérvári Egyházmegyei Múze-
um Facebookján vagy  a  Szé-
kesfehérvári  Egyházmegye 
honlapján lehet érdeklődni. 

adventi gyertyagyújtás alkal-
mával a Püspöki Palota udva-
rában megrendezett megnyitó 
ünnepségén. 
 

2018. dec 15. (szombat) 

14-16 óráig 

KARÁCSONYFADÍSZEK 
KÉSZÍTÉSE 
 
Az Adventi-udvarhoz kapcso-
lódva szeretettel várjuk a 
kicsiket és nagyokat karácso-
nyi díszek, és kreatív kará-
csonyfa elkészítésére a Szé-
kesfehérvári Egyházmegyei 
Múzeumba. A foglalkozást 
Tóth Eszter, egy fehérvári 
hobby- és ajándékbolt tulaj-
donosa vezeti. A foglalkozás-
hoz szükséges alapanyagokról 
a múzeum gondoskodik. Az 
elkészült kedves karácsonyfa-
díszeket az elmúlt évekhez 
hasonlóan a Karitász Szent 
Kristóf Ház Fogyatékkal Élők 
Nappali Intézmény lakói 
számára ajándékozzuk.  

KARÁCSONY NAPI  
PÜSPÖKI SZENTMISE 
A SZENT IMRE  
TEMPLOMBAN 
December 25-én, kedden 
10.30-kor a Szent Imre temp-
lomban Spányi Antal megyés 
püspök tartja a karácsony 
napi ünnepi szentmisét. 

2018. december 1. (szombat) 

14-16 óráig  

ADVENTI KOSZORÚ  
KÉSZÍTÉS  
 
Az Adventi-udvar keretein 
belül szeretettel várjuk a 
kicsiket és nagyokat egy kö-
tetlen délutáni foglalkozásra a 
Székesfehérvári Egyházme-
gyei Múzeumba. Az érdeklő-
dőknek lehetőségük lesz kü-
lönféle egyedi díszekkel ellá-
tott adventi koszorúk készíté-
sére, ahol a fantáziának sem-
mi sem szabhat határt. A fog-
lalkozást Tóth Eszter, egy fe-
hérvári hobby- és ajándékbolt 
tulajdonosa vezeti. A koszo-
rúkészítéshez szükséges alap-
anyagról a múzeum gondos-
kodik. A koszorúkhoz szüksé-
ges gyertyákat kedvezményes 
áron november 26-tól a Bará-
tok Boltjában (8000 Székesfe-
hérvár, Városház tér 4.) lehet 
megvásárolni. Spányi Antal 
megyés püspök megáldja az 
elkészült  koszorúkat  az  első  

Mindkét foglalkozáson ingyenes a részvétel, de regisztráci-
óhoz kötött! Jelentkezni lehet Kis Emőke Hajnalka múzeum-
pedagógusnál a kis.emoke@szfvar.katolikus.hu email-címen, 
vagy a 06/30 321 79 72 telefonszámon. 

További információk:  www.facebook.com/SZEMMuzeum 
és www.szfvar.katolikus.hu 

Angyalbatyu 
 

A Katolikus Karitász országos ajándékgyűjtő programja, az 
„Angyalbatyu” azzal a céllal indult útjára, hogy minél több 
rászoruló gyerek számára legyen örömteli a Karácsony. 
Szeretnénk a felajánlott ajándékokat eljuttatni azokhoz, akik 
ritkán élhetik meg a megajándékozottság boldogító érzését. 
Ha úgy érzi, hogy szívesen adna másoknak valami olyat, ami 
még használható, de az Ön számára már nem jelent értéket, 
hozza el a Katolikus Karitász gyűjtőpontjaiba (www. an-
gyalbatyu.hu) december 19-ig. A dobozra írja rá, hogy mi-
lyen életkorú fiú/lány számára készült a csomag. A felaján-
lott ajándékok lehetnek játékok, könyvek, plüss figurák, 
pipere holmik, írószerek, édességek… 
A Karitász önkéntesek a felajánlott ajándékokat szétosztják a 
rászoruló családok között. Köszönjük segítségét! 

Karitász 
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Gyónás - megújulás Youcat sorozat 
 

Az Úr közel van - Adventi útikönyv  
Ferenc pápa gondolataival 

 

Boldogok vagytok!  
Brückner Ákos Előd O.Cist.:  

XX. századi boldoggá avatottak 
 

Velünk élő angyalkák - mesekönyv 

 

A betlehemi úton - mesekönyv 

 

Családi ünnepeink - füzet sorozat  
a Katolikus Családegyesülettől 

 
Valamint kalendáriumok, naptárak,  

karácsonyi képeslapok, gyertyák 
 

Boltunk advent szombatjain nyitva tart  
9-13 óra között. 

 
Szeretettel várunk minden Kedves Vásárlót! 

 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig 


