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

Az érdi Marianum Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium
ebben a tanévben is a 2020-ban
Budapesten
megrendezésre
kerülő Eucharisztikus Kongreszszusra való felkészülés jegyében rendezett hittanversenyt
három kategóriában „Minden
forrásom belőled fakad II.”
címmel, január 23-án. A versenyen - melyre az Egyházmegyénk kilenc iskolája fogadta el
a meghívást - az „Eucharisztia,
mint áldozat” szentírási előképeire és megvalósulására irányult a
figyelem.
A 3-4. osztályosok rajz kategóriában indulhattak, tőlük
tetszőleges technikával elkészített alkotásokat kértünk. Három
szentírási részlet közül választhattak, Ábrahám, Illés, vagy
Zakariás áldozatát ábrázolhatták. Igen nehéz dolga volt
a zsűrinek ebben az évben is,
a 170 pályamű között nagyon
színvonalas munkák közül kellett kiválasztaniuk a legszebbeket.
Az 5-6. osztályosoktól „Én
láttam mindent” címmel beszámolót kértünk, amelyben szemtanúként írhattak arról, hogy
milyen lehetett Ábrahám, Illés
vagy Zakariás áldozatánál jelen
lenni.
A csapatversenyre iskolánkban került sor. A 7-8. osztályosok egy izgalmas, játékos, vidám hangulatú vetélkedőn mérkőzhettek
meg
egymással,
amelyben
bemutathatták
a
Szentírás szövegeiben való
jártasságukat, kreativitásukat és
gyors gondolkodásukat.
A versenyen a következő
eredmények születtek:

Rajz:
I. helyezés: Kruczler Kiara Sára
– Székesfehérvár, Szent Imre
Általános Iskola és Óvoda
II. helyezés: Tóth Benedek –
Budaörs, Mindszenty József
Óvoda és Nyelvoktató Német
Nemzetiségi Általános Iskola
III. helyezés : Szigeti Luca – Tatabánya, Szent Margit Általános
Iskola
Elbeszélés:
I. helyezés : Varga Manka – Piliscsaba, Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és
AMI
II. helyezés: Éhmann Anna –
Bicske, Szent László Általános
Iskola
III. helyezés: Farkas Réka –
Székesfehérvár, Szent Imre
Általános Iskola és Óvoda
Hittan csapatverseny:
I. helyezés : Tarjányi Luca, Tóth
Richárd, Török János – Bicske,
Szent László Általános Iskola
II. helyezés : Harkányi Donát,
Járossy Jázmin, Németh Eszter
Rozália – Székesfehérvár, Szent
Imre Általános Iskola és Óvoda
III. helyezés: Almási Levente,
Pelcz Antal Domonkos, Rack
Rozália – Budaörs, Mindszenty
József Óvoda és Nyelvoktató
Német Nemzetiségi Általános
Iskola
Ferenc atya zárszavában
kiemelte, hogy reményeink szerint ez a vetélkedő is hozzájárult
ahhoz, hogy lélekben jól fel
tudjunk készülni a jövő évben
megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszus méltó
megünneplésére.
Dornbach Katalin - hitoktató
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1858. február 11-én jelent
meg Lourdes-ban a Boldogságos Szűzanya, és mutatta
meg a kegyelem gyógyító
forrását a kiválasztott gyermeknek, a tanúknak, amelyet
aztán az Egyháznak ajándékozott a betegek gyógyítására. – mondta Spányi Antal
püspök Székesfehérváron, a
Betegek Világnapján tartott
szentmisében.
Az Egyház 27. alkalommal hirdette meg a betegekért
való imádság ünnepnapját.
Fehérváron a főpásztor a város híveivel együtt imádkozott azokért, akik testükben
betegségektől
szenvednek,
akik a lélek bajait hordozzák,
akik a gonosz lélek zaklatásától szenvednek, vagy bármiféle módon súlyos megpróbáltatásokat
élnek
meg.
Imádkoztak azokért is, akik a
szenvedő embereket körülveszik gondoskodással, imádsággal, bátorítással, egyszerű
melléjük állással. Együtt kérték Istentől az imameghallgatásokat és a Szűzanya közbenjárását a betegekért, a
szenvedőkért.
„Álmodozhatunk olyan
életről, amelyben nem kell
hordozni keresztet, amelyben

Az elkötelezett élethivatás
és Urunk bemutatásának ünnepén együtt adtak hálát a
Székesfehérvári Egyházmegye területén működő papok,
szerzetesek,
szerzetesnők,
plébániai közösségek és lelkiségi mozgalmak, a harmadrendek képviselői, valamint
a Prohászka Imaszövetség
tagjai Fehérváron február
2-án. Teljesen betöltötték a
fehérvári Szent Imre templomot a közösségek vezetői,

nincs ott a szenvedés, életutunkat kizárólag vidám lélekkel járjuk végig. De nem
valószínű, hogy van ilyen.
Látjuk Krisztus életét, menynyire jelen voltak az Ő életében is a megpróbáltatások, az
elutasítások. A keresztúton, a
keresztre feszítés gyötrelmében neki is ki kellett állnia
hűségben a szenvedések próbatételét. Akit pedig Boldogasszonyunknak vallunk, Ő a
Fájdalmak anyja volt, akinek
tőr járta át szívét, lelkét. Mária élete sem volt szenvedések
nélküli élet.” – kezdte beszédét a megyés püspök, majd
arra is kitért, hogy a saját életünkben is ott látjuk a szenvedést, és azokéban is, akiket
szeretünk, akiket ránk bízott
az Isten. Érezzük gyöngeségeinket, a fájdalmakat, az elmúlás gyötrelmét, de a meg
nem értettséget és az elutasítottságot is hordozzuk. Megannyi sebet, amelyet bűneink okoztak.
De nem csak szenvedés
van az életben. Mert a nehézségekkel küzdő ember megtapasztalja Isten közelségét, a
Szűzanya jelenlétét, aki anyai
szeretettel gyógyítja gyermekeit. Az Egyház szentsége-

akik Spányi Antal püspök
meghívására érkeztek, hogy
közösen imádkozzanak a
megszentelt élet kegyelmeiért.
Közös zsolozsmával kezdődött a nap, amelyet idén a
Szent Illésről Nevezett Világban Élő Kármeliták Székesfehérvári Közössége szervezett
meg, majd koncelebrált szentmisét mutatott be Spányi Antal püspök a megjelent papsággal. A szentmise elején a
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ihez ragaszkodó ember átélheti a bennük rejlő, felemelő,
gyógyító, erősítő valóságot.
Senkinek sem kell egyedül
hordozni az élet keresztjeit, a
szenvedés nehézségeit. Velünk van Jézus, aki részt kér
szenvedéseinkből, jelen van
segítő jóságával. Mikor személyes bajnak éljük meg,
hogy az élet halad fölöttünk,
és újabb és újabb tapasztalatokat szerzünk beteg önmagunkról, tudnunk kell szenvedéseinket Krisztus keresztjével egyesíteni. Ő szeretetével
megerősít, együtt viseli velünk fájdalmainkat. Ebben
erősít meg bennünket az Oltáriszentség, amely Krisztus jelenlétét hozza közénk, amely
által részt vesz az életünkben.
A szenvedés sokszor nem múlik el, hordoznunk kell. Szeretnénk
szabadulni
tőle,
ahogy Szent Pál is a testében
érzett tövis fájdalmától. Elég
Neked az én kegyelmem,
mondja Jézus és valóban minden nehézséghez ad erőt. –
hangsúlyozta a főpásztor,
majd arra biztatott, törekedjünk, hogy ne okozzunk másoknak szenvedést, inkább vi-

gyünk vigasztalást a másik
ember életébe.
„Megértéssel, szeretettel,
odaadással hordozzuk imádságainkban beteg embertársainkat. Az imádkozó Lélek sokat
tesz, fontos küldetést teljesít.
Azokért is imádkozzunk, akik
a betegeknek szentelik életüket, akik melléjük tudnak állni, mert Krisztustól kapják az
erőt az emberek szolgálatára.
Az életnek ebben a földi szakaszában jelen van szenvedés,
de ezt viselhetjük úgy is, hogy
Istenhez kerülünk közelebb.
Kérjük ehhez a Boldogságos
Szűz Mária imádságos közbenjárását és az Úr Jézus
Krisztus megváltó kegyelmét.” – zárta beszédét a megyés püspök.
A szentmisében a betegek
kenetének egyéni kiszolgáltatása előtt, a szentség felvételére készülők megújították keresztségi fogadalmukat, hálát
adtak a betegek olaja felett,
kérték a Szentlélek kiáradását
testükre-lelkükre.

főpásztor megáldotta a gyertyákat, amelyeket a régi hagyomány szerint körmenetben
vittek a hívek kezükben. Ünnepélyesen vonulva vitték a
fényt a templomban, annak jeleként, hogy a Messiás valóban eljött, és Krisztus fénye
ragyog be mindent. Így emlékeztek meg arról, hogy Jézust
születése után negyven nappal
szülei bemutatták a templomban. Őt, aki a Világ Világossága lett.

„Ez a nap, Gyertyaszentelő
Boldogasszony napja, Urunk
bemutatásának ünnepe szívünknek különösen is kedves.
Jó szemlélni a Szent Családot,
Máriát és Józsefet, ahogy viszik a templomba a gyermeket, hogy bemutassák a Menynyei Atyának. Jó ott látni a két
öreget, Simeont és Annát,
akik nem őrzik meg magukban az ott kapott kegyelmet,

Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor

(Folytatás a 4. oldalon!)
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(Folytatás a 3. oldalról!)
– a Szentlélek világosságát –
hanem beszélnek, tanúságot
tesznek róla. Szintén jó látnunk az Egyház szándékát,
aki ezen a napon – amely
Krisztus fényének kiáradását
jelképezi a világba - hálát ad
a hivatásokért.” – kezdte
szentbeszédét Spányi Antal
püspök, majd hozzátette: „Ez
a mai hálaadás nemcsak a köszönet szavainak elmondása,
hanem több annál. Számunkra azt jelenti, visszatérünk az
első szeretethez, az első igenhez, hogy egyre tökéletesebben átadjuk magunkat, érzéseinket, gondolatainkat, szándékainkat, törekvéseinket Istennek. Ahogy a Boldogságos
Szűz Mária tette, akinek lelki
gazdagságát ezen az ünnepi
napon is szemlélhetjük.”
A főpásztor úgy beszélt Máriáról, mint aki mindig nyitott
volt Isten igazságának keresésére és befogadására, és hűségesen kitartott abban. Kereste
Isten akaratát, ez határozta
meg egész életét. Kész volt az
igen kimondására, bármit is
jelentett ez számára. Következetesen vállalta a meg nem
értést, ha kellett az üldöztetést. Mária lelkében mindig
megmaradt az állhatatosság.
„Az embernek könnyű kitartania, amikor jó hangulata
van. Amikor a kegyelem különös erővel működik a lelkében, amikor szinte emelkedik
a szíve az Isten felé. Aztán elmúlnak a kegyelemnek e tüzes percei, s mindenkire ráköszönt olykor a lelki szárazság,
amikor bizony a hűség nehézzé lesz, amikor össze kell
szednie az embernek minden
maradék erejét, hogy meg
tudjon újulni életében. Nehéz
kitartani a hűségben egy
egész életen át. De Mária
igenjét hűségesen megőrizte,
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amikor ott állt Krisztus keresztje alatt, amikor halott Fiát
ölébe vette. Megmaradni állhatatosan, hűségben, minden
körülmények között, ehhez Isten kegyelmére van szükségünk.” – fejezte be beszédét a
püspök.
A szentmise az Eucharisztikus Kongresszus imájával
zárult. A főpásztor megköszönte a jelenlevőknek a közös ünneplést és a Prohászka
Imaszövetség tagjainak, hogy
naponta kitartóan imádkoznak
új papi és szerzetesi hivatásokért. Azt kívánta, Isten kegyelme járja át mindannyiuk
szívét, lelkét, hogy az odaadott élet öröméről, békéjéről
hatékonyan tudjanak tanúságot tenni a világban. „Nekünk,
Krisztust hordozó embereknek
Krisztus fényét, tanítását kell
felragyogtatnunk a világban.”
Az ünnepi püspöki szentmise után a találkozó a Szent
István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódott, ahol
Tornyai Gábor, öreghegyi plébános Megújulásunk a Lélekben című előadását hallhatták
a Szent László termet megtöltő vendégek. A plébános először a sokszínű egyházról beszélt, amelyben számos, sajátos lelkiséggel, közösséggel
találkozhatunk. „Álljunk meg,
és csodálkozzunk rá, milyen
sokféle módon áld meg bennünket az Isten. Sokféle útmutatás van, mégis ugyanabba az
irányba haladunk, hogy Isten
arcát fedezzük fel a sokféle
irányból. A Biblia szavaiból is
mindenki mást érthet meg,
más érintheti meg. Amikor
egy lelkiségre ránézünk, elcsodálkozunk, hogy ezt még
nem vettük észre Isten arcából” – hangzott el az előadásban. Majd Gábor atya arról
beszélt érdemes szemlélnünk,
Isten hogyan segít megérteni
saját misztériumunkat.

„Bennem él az Isten, ez
mély titok. Ahogy a zsoltáros
írja: mély titok az ember, örvénylő titok a szíve. Hogyan
formál, alakít engem az Úr?
Vessétek le a régi embert, és
öltsétek fel az újat. Keresztényként élni egyenlő krisztusi emberként létezni… Isten
nem hagyja, hogy abban maradjak, amiben vagyok. Meg
kell hallanom a szavát, megnézni, hol tartok a kereszténységben, mit lehet még formálni bennem, mert ez az élet.
Soha nem vagyunk készen. Ez
a szentek nyugtalansága. Ez
nem szorongás. Aki Isten fényében nézi magát, nyugtalanná válik szíve.”
A plébános személyes tanúságot is tett, elmondta, nem
akart pap lenni. Háromszor
mondott nemet Istennek, de
nem bánta meg, hogy végül
mégis igent mondott. „Mindenkit a saját útján vezet az
Úr. Én döntöttem az utam
mellett. Ezen az úton mondta
ki az Úr a nevemet, hogy
krisztusivá váljak. Tőle indulunk és hozzá érkezünk meg.
Új teremtés vagyunk Krisztusban, megtisztultunk a bűntől, és az isteni természet
részesei lettünk. Ezért kell

olyan életet élnünk, amire Isten elhívott! Kereszténynek
lenni azt jelenti, hogy Krisztushoz hasonulunk.”
Befejezésül Gábor atya arra kért mindenkit, vizsgálja
meg önmagát, mennyiben hasonlít Krisztusra. Ez a Lélek
mélyéből való megújulás. A
tökéletesség útjának első lépése az önismeret: Isten mit
tesz bennem, és hol tartok az
úton. „Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok! (Mt
5,48.)”
A közös agapé után a nap
szentségimádással zárult a
Ciszterci templomban. Az
eseményen részt vett a Ciszterci Obláció Nagy Szent
Gertrúd Székesfehérvári Konvent, a Magyarországi Boldog
Pál Világi Domonkos Közösség, a Szent Imre Ferences
Világi Rend Székesfehérvári
és Magyaralmási közösségei,
a Szent Illésről Nevezett Világban Élő Kármeliták Székesfehérvári Közössége, valamint a Magyarországi Szervita Világi Rend Szent Peregrin
Testvérisége is.
Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor
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Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész, a
Magyar Kultúra Lovagja kiállítása nyílt meg Székesfehérváron, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban
február 8-án. A művésznő a
Boldogságos Szűz Máriát
születésétől a mennybevételéig 14 mázas kerámia szoborkompozícióban – mintegy 14
stációban – alkotta meg, megjelenítve a Mária-kultusz legfontosabb vonásait is.
„A Mária, a magyarok
Boldogasszonya kiállítás korunknak szóló üzenetet hordoz. Miközben Európában a
keresztény értékrendet háttérbe szorítják, Józsa Judit éppen ezt az értékrendet erősíti
és hangsúlyozza, amikor a
legfontosabb védőnknek, oltalmazónknak mutatja be
Szűz Máriát az egyházi liturgikus év ünnepein keresztül.
Művészetével mindannyiunkat megajándékoz, békét,
megnyugvást ad, gyönyörködtet, felemel a mennyek felé. Nemcsak esztétikai élményt akar adni az arra nyitott látogatóknak, hanem történelmet, művelődéstörténetet, asszociációs látást.” –
nyitotta meg a tárlatot Spányi
Antal megyés püspök.
Méltatásában a megyés
püspök elmondta, Józsa Judit
választ keres. Milyenek vagyunk mi, milyen erényeink
vannak, mi a magyarok öröksége, mire lehetünk büszkék?
Mint mondta, a művésznő az
igényes, színvonalas, minőségi magyar alkotások bemutatásával a legtöbbet teszi ma
nemzeti
önismeretünkért.
„Szent István felajánlott bennünket Máriának, mintegy
ezer esztendeje, országot, né-

pet, minden magyart. Tette
ezt, amikor reménytelennek
látszott a jövő, nem volt alkalmas utód, aki Fia, Imre
helyét betölthette volna. Mária véd minket, s nekünk tanúságot kell tennünk róla és
arról, amit Fia hozott el nekünk, a megváltás örömhírét,
a kereszténység értékeit. A
főpásztor arról is beszélt,
Szép Szűz Máriának hívjuk
Máriát, egyedüliként a Babba
Máriának, a Napba öltözött
Boldogasszonynak,
akinek
palástja alatt oltalmat talált az
elmúlt ezer esztendőben a
magyar. A csángó lélek megőrzött valamit az ősi hitből,
amit szíve mélyén megkeresztelt, felemelt és megszentelt.
Köszöntötte a közönséget
a tárlat megalkotója, Józsa
Judit is. Elmondta, évek óta
tervezte ezt a kiállítást. Az elmúlt esztendőben sikerült Isten segítségével a Boldogaszszony alakokat megmintázni.
„Úgy éreztem, minden magyar embernek ismernie kell
a 14 Máriát, mint 14 profán
Úrmutatót. A művész a maga
módján, profán módon tudja
felmutatni azt, akit tisztel és
szeret. Én leginkább Máriát
tisztelem és szeretem, ezért
ezekben a kompozíciókban
különféle
élethelyzetében,
minőségében és „boldogaszszonyságában” tárom a nagyközönség elé Máriát, a Magyarok Boldogasszonyát.”
Józsa Judit művei nem hagyományos
korongozással
készülnek, hanem az általa
kifejlesztett hajtogatással és
mintázással, így egyéni stílust alkotott, új műfajt teremtett. Nemcsak tematikailag,
hanem technikailag is izgal-

masak a kétszer égetett aranyezüst mázas kerámiaszobrok,
amelyek a Babbaás, vagyis fényes Mária-szobrokat idézik.
A művésznő Boldogasszony
kiállításában minden egyes
kompozíció alapja egy korongozott harang, amelyre felépül
a kisplasztika. Ez beleépül az
áttört hátlapba, amely beengedi a fényt, és jelöli a helyszínt,
a történést, Mária élettörténetének egy-egy szimbolikus
üzenetét hordozva. Megjelenik
a Szeplőtelenül
fogantatott
Mária, még születése előtt
Szent Annával együtt, a
Mennybe felvett és megkoronázott
Nagyboldogasszony,
Gyümölcsoltó Boldogasszony,

de láthatjuk a Skapuláré aszszonyát is.
A fehérvári kiállítás megnyitó ünnepségén a Magyar
Kultúráért-díjas Kovács Nóri
énekművész Mária-énekeket
adott elő, megénekelve Józsa
Judit szoborkompozícióinak
Boldogasszony alakjait.
A kiállítás ingyenesen
megtekinthető a Szent István
Hitoktatási és Művelődési Ház
Szent Korona Galériájában
2019. március 30-ig, hétfőtől péntekig: 10 és 16 között,
valamint szombaton: 8–14
óráig.
Berta Kata
Fotó: Lugosi Balázs

Egyházunk hivatalos segélyszervezete a Katolikus
Karitász több, mint 80 éve segíti a bajba jutott és rászoruló
családokat országszerte. Az Önök támogatása nélkül azonban csak kevesekhez juthatunk el.
A Karitászt Támogató Alapítvány kizárólag a Katolikus
Karitász szegénygondozó, betegápoló és más jótékonysági
munkáját támogatja. Az 1% felajánlásával Ön a leginkább
segítségre szoruló, elesett emberek jótevőjévé válik anélkül, hogy az pénzébe vagy fáradságába kerülne.
Köszönjük bizalmát!
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„Amikor az Isten figyel
rám, és nekem is figyelnem
kell Őrá, az a kegyelem kincseit hordozza számunkra.” –
mondta Spányi Antal megyés
püspök a székesfehérvári hívek elsőcsütörtöki közös
imádságán
a
Prohászkaemléktemplomban február 7én. A szentórát a magyar egyházért, a családokért, új papi
és szerzetesi hivatásokért és a
2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért ajánlották fel. A szentmise elején
Tóth Tamás plébános köszöntötte a főpásztort, majd elmondta: „…úgy tölthetünk
másfél órát az Úrral, hogy
nem kell álarcot viselnünk.
Úgy lehetünk itt, ahogy most
vagyunk, fáradtan vagy lelkesen. Elfogad és szeret minket
Isten, akár öröm, akár aggódás
van a szívünkben.”
„Különleges és nagy élmény Mátraverebély-Szentkúton a nagybúcsún imádkozni,
vagy Csíksomlyón, ahol keresve Krisztust és egymást,
nagy tömegek résztvevőivé
válhatunk. De mindent felülmúló tapasztalat megélni azt a
bensőséges találkozást, amikor az Úr és mi magunk egymás jelenlétében időzünk,
egymásra nézünk, és várjuk,
hogy a másik megszólalhasson.” – mondta el bevezetőjében a főpásztor, aki beszédében arra biztatott, az apostolok példáján keresztül járjuk
végig azt a nevelő iskolát,
amellyel Jézus készítette tanítványait hivatásuk betöltésére.
„Erősödjünk meg lélekben,
belső tapasztalatokban, hogy
képesek legyünk Krisztus küldetésében járni. Rábízni magunkat Istenre, nem könnyű
senkinek sem. Látjuk, ami Péterrel történt a vízen járáskor.
Ahogy az emberi értelem erősebb lett benne, mint a hit,
süllyedni kezdett. Mi is sokszor, amikor elindítjuk napunkat, és felmondjuk Istennek a
leckét, hogy kiket és miket bízunk rá, biztosítani akarjuk
magunkat és szeretteink életét.
Ez emberi dolog. Isten azonban még többre, nagyobbra
hív. Tudja, hogy nélküle az
ember mennyire elesett és reménytelen. Bizalommal élni
egész nap lelkünkben és szí-
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vünkben. Hinni, hogy bármi
is ér, minden a javamra szolgálhat, nincs miért aggódnom.
Ahogy az apostolok sem aggódtak a holnap miatt. Egyre
inkább megtelt az életük
örömmel, békével, amely elöntötte azokat is, akik figyeltek szavukra.”
A szentórán a megyés püspök megköszönte Isten jelenlétének ajándékát, amellyel
sajátos módon megtapasztalhatjuk Isten közelségét.
„Kiváltságos percek ezek,
amelyekben egészen megpróbáljuk magunkat Rád bízni

Urunk, és Neked adni magunkat. Szeretnénk azzal a
bizalommal fordulni Feléd,
ahogy Te fordultál felénk.
Ahogy egy kisgyermek fordul édesanyjához. Szeretnénk, ha ez a hitből fakadó
szeretet végig kísérné életünket és erősítene bennünket az
önátadásban, vagy a kísértések idején. Hogy ne az önzésnek, mások bűnös kívánságainak, vagy a világ csábításának adjuk magunkat, hanem
Neked.”
A főpásztor imájában
megköszönte az evangélium

Honnan tudhatom, hogy
baj van ez érzelmi életemmel?
Miről lehet felismerni az érzelmileg egészséges embert?
Lehet egy házasság olyan,
amilyenre vágyunk, sőt, még
annál is jobb? Fel tudjuk-e
ismerni, mit kell tennünk, és
ha igen, hogyan csináljuk? A
fenti kérdéseken kívül számos
izgalmas témát boncolgat Dr.
Mihalec Gábor új, „1+1=3
Érzelmi egészség a párkapcsolatban” című könyve, melynek
bemutatóját
Székesfehérváron, a Szent István Hitoktatási
és Művelődési Házban tartották február 5-én.
A Házasság hete fehérvári
programsorozatának előadója
arról beszélt, amikor két ember találkozik, az Én és a Te
eggyé válik és lesz belőle egy
„mi”. Ez a „mi” minőségileg
több és más lesz, mint az 1 +
1. Ha jól vannak összegyúrva,
akkor nem kettő lesz, hanem
3 vagy 5 vagy 10 vagy 20
vagy bármennyi, hiszen olyan
tulajdonságokat hívhatnak elő
egymásból, olyan lehetőségeket hozhatnak közösen egy-

másból felszínre, amelyeket
korábban külön-külön senki
sem hozhatott volna ki belőlük. „A valós életben az látszik, hogy az 1+1 sokszor
nem is kettő, hanem másfél
lesz, vagy 1 marad. Fontos
megtalálnunk, hogyan lehet
megelőzni ezt a helyzetet,
vagy ha már kialakult, akkor
hogyan lehet ebből még többet kihozni, a sok kreativitást
és lehetőséget felszabadítani,
ami benne lehet egy kapcsolatban.” – hangsúlyozta az
előadó.
Mihalec Gábor előadásának másik fő témája az érzelmi egészség volt, amelyet a

szavait, amelyen keresztül
hozzánk is szól az Úr, hogy
segítsen életünk útján, és
megtapasztalhassuk azt az
örömet, amely az apostolok
szívét eltöltötte.
Kérte, hogy ez az öröm
vonzzon fiatalokat, és szülessenek új hivatások. „Urunk,
eléd borulunk, és kérünk
jó és szent papokat, akik
alkalmas eszközeid, akik
a világban tudnak Rólad
szólni, a Te szeretetedet közölni, Feléd segíteni az embereket. Köszönjük Urunk,
hogy Te meghallgatod imádságunkat. Add meg, hogy
mi is megtapasztaljuk, – akik
az egyházban sokféle szorongásokkal nézünk szembe, –
hogy Te figyelsz imádságunkra.”
Az elsőcsütörtöki közös
Eucharisztia ünnep a Prohászka Imaszövetség papokért és szerzetesekért mondott imájával zárult.
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás

legfontosabbnak tart a párkapcsolatban. „Az érzelmi
egészség magában foglalja a
megelégedettséget, lelkesedést az élet iránt, a stresszel
és akadályokkal való megküzdés képességét, az élet
értelme és célja felőli meggyőződést, a tanulás és alkalmazkodás rugalmasságát, a
munka és a játék egyensúlyát,
az emberi kapcsolatok kezdeményezésének és fenntartásának képességét, valamint az
önbizalmat és a magas önértékelést.”
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás
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„Minden forrásom belőled
fakad… – Miből is? (Ön-)
kritikus készület a Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszusra” címmel Dr. Dejcsics
Konrád OSB bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság
kulturális főigazgatója osztotta meg gondolatait a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban a
nagyszámú érdeklődő közönséggel február 20-án.
Mi az, ami bennünk él az
Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatban? – tette fel a
kérdést az előadó, aki előzetes
felmérései alapján beszélt a
kritikus vonalról, de természetesen a pozitív megítélésekről is. „Vannak, akikben
félelmek jelennek meg, hogy
ez csak egy tömegrendezvény, tömegelőadás lesz, vagy
félnek attól, mi lesz az ökumenizmussal, nehogy túlságosan triumfalista megközelítésű legyen a találkozó. … Vannak azonban, akik saját közösségeikben lehetőségnek tekintik a közelgő Kongreszszust, amelyben megélénkülhet ismét a szentségimádás
gyakorlata, a kiadványok,
vagy például a liturgikus edények felújítása. Népszerű lett
az adorációs iskola, a zarándoklatok szervezése, de van,
akiben VI. Pál pápa vagy éppen Brenner János emléke
erősödött meg.”
Előadása
első
részét
Dejcsics Konrád fogalomtisztázással kezdte, miszerint az
Eucharisztia szó hallatán milyen két dolog jelenhet meg
bennünk. „Egyfelől, mint ünneplés, mint liturgia, közösségi történés, amelybe belépünk, hiszen a szó hálaadást
jelent. Ez egy mozgás, nyíl-

ván a szentmise imádságáról
elnevezve.
A két gyújtópont az Ige és
a Misztérium, amelynek ünneplésében egyetlenegy, nagy
imádság hangzik el, amelyet
az Atyához mondunk. A
„Valóban méltó és igazságos,
illő és üdvös, hogy mindig és
mindenütt
hálát
adjunk,
Szentséges Atyánk, imától –
az Őáltala Ővele és Őbenne
imán át – a Krisztus utolsó
vacsorán tett cselekedeteire
vonatkozó szövegekig, ez egy
nagy hálaadás, egy nagy hálaadó imádság. A másik dolog,
ami
az
Eucharisztiáról
eszünkbe juthat, az a gyümölcs, ami ebből létrejön. A
Kenyér és Bor, amely Jézus
Krisztus valós jelenlétét hozza közénk. A nagy közös hálaadó imában ezt elfogyasztjuk, vagy félretesszük a betegek számára. Ez a „produktum” oldal, amit tisztelettel
veszünk körül.”
Az előadó bemutatta az
52. Eucharisztikus Kongreszszus logóját is, amelynek
megalkotója a 78 éves Lampert János grafikusművész. A
logóban az ostya és a kehely
szimbolizálja az Oltáriszentséget. Az ostyában látható kereszt az Eucharisztia Jézus
irántunk való szeretetét, értünk vállalt kereszthalálát fejezi ki. A „Minden forrásom
belőled fakad” zsoltáridézetet
jeleníti meg az Oltáriszentségből fakadó forrás, amelynek vize négy vonalban zúdul
alá, utalva az örömhír terjedésére, melyet számunkra a
négy evangélista örökített
meg. A forrás folyóba ömlik
a Dunára utalva, amely számos európai országot köt öszsze Nyugatról Keletre. A for-

rásból fakadó négy folyó a világ négy égtáját is jelképezi. A
logóban használt színek a
Szentháromságot
jelenítik
meg, de Magyarország nemzeti színei is láthatók a logóban.
A bencés szerzetes végül a 87.
zsoltárt elemezte: „Szent hegyeken vetette meg alapjait,
jobban szereti Sion kapuit az
Úr, mint Jákob többi hajlékát.
Dicsőséges dolgokat mond rólad, Isten városa! Ráhábot és
Babilont azok között említem,
akik ismernek engem; íme,
Filisztea, Tírusz és Etiópia népe: mind ott született. Sionról
mondják majd: „Ez is, az is ott
született, és maga a Fölséges
erősíti meg. ”Bejegyzi majd az
Úr a népek könyvébe: „Ezek
itt születtek.” Körtáncban fogják majd énekelni: „Minden
forrásom tebenned fakad.” (87.
zsoltár) – „A Sion-hegy tetején, a város közepén, a templomban forrás fakad, ez egy lehetetlen kép. Mégis azt hirdeti:
eljön az az idő, amikor a békétlenség, a politikai, a társadalmi, a történelmi és vallási
szembenállások, a szorító
helyzetek feloldódnak, és ennek a helye az Istennek a helye
lesz. Az Ő városában, az Ő
közvetlen környezetében tudnak feloldódni majd az ellenál-
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lások. És mindenkinek újra
kell gondolnia a saját identitását. – mondta az előadó, majd
arról beszélt, Isten arra hív
bennünket, hogy gondolkodásmódunkat alakítsuk át miatta, a közösségbe lépve, az
Eucharisztia ünneplésével. Jézus Krisztus előtt a barát–
ellenség viszonyt gondoljuk át
újra magunkban. Az Eucharisztikus Kongresszus arra
ösztönöz bennünket, hogy
szembenézzünk a saját ellenségeinkkel, ideáinkkal, kategóriáinkkal, előítéleteinkkel,
akár önmagunkkal kapcsolatban, akár másokkal kapcsolatban, és tanuljuk meg az Isten
szemszögéből látni az embert.
„Ha az Eucharisztikus Kongresszus rávezet bennünket arra, hogy dinamikusan, közösségben merjünk gondolkodni,
hajlandóak legyünk a hatalmi
struktúráinkat átgondolni, és
vállaljuk a saját egyéni
történünket, sorsunkat, és elhiggyük, hogy így is képesek
vagyunk Istenről tanúságot
tenni, akkor érdemes belevágni ebbe a kalandba” – fejezte
be beszédét Dejcsics Konrád
bencés szerzetes.
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás
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Az 1943. január 12-i urivi
áttörés emlékére – tisztelegve
az elhunytak előtt –, a Magyar
Tartalékosok Szövetsége emlékmenetet szervezett immár
19. alkalommal hazánkban,
több helyszínen. A Doni Hősök Emléktúra Fejér megyében
zárult február 21-én, ünnepi
zászlómegáldással és a „Fejér
menetszázad” egynapos menetelésével, amelynek résztvevői
valós teljesítménnyel tisztelegtek a Don-kanyarban harcolt,
elesett, eltűnt, vagy hadifogságba esett honvédek előtt.
Az emléktúra résztvevőit a
MATASZ Fejér megyei elnöke, Nagy Lajos köszöntötte.
Köszönetet mondott a jelenlévő Jásdi Balázs hagyomány-

őrző főhadnagynak, aki 19
évvel ezelőtt, barátaival közösen megteremtette az emléktúra hagyományát. A jelenlevő fiatalokhoz szólva elmondta, bár nem ismerhetik
azokat, akik katonaként parancsot teljesítettek a Donkanyarban, de ez a fajta hagyományőrzés és történelemtisztelet mutatja, az emléktúra célja
megvalósult: megőrződik a hazájukért helytálló katonahősök
emléke.
Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy a
Don-kanyarban elesett hősök a
Magyar Honvédség több mint
170 éves történetének legborzalmasabb napjaiban küzdöt-

2020 őszén, mintegy 80 év
után ismét Magyarország ad
otthont a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. A
rendezvényt megelőző időszak
lehetőséget teremt arra, hogy
az Eucharisztiát, mint erőforrást ismét felfedezzük.
A felkészülés jegyében február 6-án volt vendége a székesfehérvári Szent István Művelődési és Hitoktatási Háznak
a nemzetközileg is elismert
agykutató
és
idegsebész
Csókay András.
Az Oltáriszentség ereje az
Afrikai misszióban című előadásában a professzor a harmadik világbeli missziós helyzetet
mutatta be képekkel, adatokkal
és saját élményekkel.
A nigériai idegsebészeti
misszióját 2017 elején kezdte.
Kettős világ, a mennyország és
pokol jellemző az ottani helyzetekre, de a szegénységből

mély hit és boldogság fakad. –
fogalmazott az orvos.
Megtelt
az
intézmény
nagyterme, de az idegsebész
professzor bátran és lelkesen
beszélt a népes hallgatóság
előtt megélt hitének mélységeiről, személyes érintettségéről. Bár az orvosszakmában az
általa feltalált, bevezetett, kidolgozott életmentő eljárások
révén elismert, hívő tanúságtevését, eucharisztikus lelkületét
inkább országjáró előadásai
során tudja eljuttatni sokakhoz.
Mint elmondta, imádságos lelki tapasztalatai, nemegyszer
segítették szakmájában sikerekhez. Csókay András szerint
a szentségimádás és szemlélődés elvezethet ahhoz a kiüresedéshez, amelyen keresztül közelebb juthatunk Krisztushoz.
A csendbe való belépéssel lehetővé válik, hogy eljussunk a
valós énünkhöz, és megtalál-

tek, harcoltak hazánkért.
Hozzátette, hogy az utódoknak kötelessége az emlékezés
és az emlékeztetés annak
érdekében, hogy ezek az
események soha ne történhessenek meg újra. Majd az
alpolgármester a Hősök terén
átadta a város ajándékát, a
menetszázad zászlóját.
Az
átadást
követően
Spányi Antal megyés püspök
megáldotta az egységzászlót,
és áldást mondott a menetszázad tagjaira. Oláh Emil ezredes, a Protestáns Tábori Püspökség kiemelt vezető tábori
lelkésze a menetelőkhöz a
becsületességről, mint katonai erényről szólt Wass Albert verse és bibliai idézetek
alapján. Beszéde végén a
lelkész imádkozott a résztvevőkért.
Az ünnepség végén a
harcban elesett katonák emléke előtt koszorúzással tisztelegtek: Wilmek Tibor a Fejér
Megyei Közgyűlés alelnöke,
Mészáros Attila alpolgármester, Dancs Norbert a Székesfehérvári Járási Hivatal hivatalvezetője, dr. Varga Péter
Fejér megyei rendőrfőkapitány, Kovács Zsolt városi
rendőrkapitány.

Az eseményen részt vettek még: Benda László ezredes, az MH 43. Nagysándor
József Híradó és Vezetéstámogató Ezred parancsnoka, a
Magyar Honvédség fehérvári
alakulatainak képviselői, a
városban állomásozó NATO
Integrált
Parancsnokság
képviselői, Vadon Gábor, a
honvéd
nyugállományúak
elnöke, valamint a MATASZ
hagyományőrző tagozatának
vezetői is.
A század Fehérvár Belvárosából, a Hősök teréről
indult. A középiskolások, a
jelenleg szolgáló és tartalékos katonák, a honvéd hagyományőrzők által alkotott
menet dobszó mellett vonult
végig a városon. A Fő utcán
végighaladva érkeztek a
Zichy ligetbe, ahol gyertyát
gyújtottak a 17. honvéd
gyalogezred emlékművénél,
majd továbbmeneteltek a
laktanyákig. Zámoly, Sárkeresztes, majd ismét Székesfehérvár érintésével az emlékmenetet 18 órakor koszorúzással zárták a Hosszútemetőnél.

juk az igazságot az Istennel
való személyes találkozásban.
Az észérvekre alapuló megtapasztalás is fontos, de a szívbéli megélés, a misztikus
élmények azok a folyamatok,
amik igazán formálják a
hitünket. „Igen kell a döntés,
az akarat, a hit, de nagyon
fontos, hogy érzelmileg is
meg legyünk érintve. Az
Oltáriszentségnek a tudatos
megértése előbb-utóbb átvisz

bennünket abba a hétköznapi
misztikába, ami a szívet is
megerősíti...” És mindenben
könnyebben megoldásokhoz
jutunk. Egy komoly lehetőség a rendszeresen végzett
szentségimádás, és ezért
fontos az eucharisztikus
kongresszus.

Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás

Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás
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Szép hagyománya a székesfehérvári egyházmegye Házasság hete programjainak,
hogy a házaspárok egy egész
napos zarándoklaton vesznek
részt, hogy megújítsák kapcsolatukat, és hálát adjanak Istennek házasságukért. Az egyházmegye pasztorációs munkatársainak szervezésében a párok
idén is internetes kapcsolatmélyítő játékkal készültek a közös hálaadónapra. Zarándokútjuk, február 16-án először Kaposvárra vezetett, ahol Varga
László püspök fogadta a házasokat. Majd az alsószentiváni
fatimai kegytemplomban fejeződött be a házaspáros zarándoknap, ahol a székesfehérvári
egyházmegye minden családjáért Spányi Antal megyés
püspök mutatott be szentmisét.
„Randevú egy életen át” –
ez volt az idei Házasság hete
mottója, amelynek üzenetét
egy internetes kapcsolatmélyítő játékban tapasztalhatták
meg a közös feladatokra vállalkozó párok. A Szeretetkaland elnevezésű, többhetes
összekovácsoló
programra
2019 januárjától hívták a székesfehérvári egyházmegye házaspárjait. A valóban élményszerű játék résztvevői közül 50
házaspár jelentkezett a Kaposváron kezdődő, majd Alsó-

szentivánon záródó zarándoklatra. A házastársak a hosszú
buszúton sem unatkoztak, a
közös játék tovább folytatódott, amelyben nem maradhatott el a humor, a sok nevetés.
Lehetőséget kaptak egymás
mélyebb megismerésére, vagyis a sokat emlegetett és vágyott minőségi időre.
A somogyi székhelyen
Varga László püspök fogadta a
párokat. A főpásztor arról beszélt, ahogy Istennel való kapcsolatunkat is a szemlélődéssel
tudjuk elmélyíteni, az Őrá figyeléssel, úgy a házassági kapcsolatot is az erősíti meg, amikor jelen vagyok a másik számára. Vissza kell térni az első
találkozáshoz, az első szeretethez. Ezt idézi fel, ha a párok
naponta egy órát együtt töltenek. Ez újra és újra életet, erőt
és örömöt hoz a kapcsolatukba. Teret és időt kell adni a
szeretetnek, hogy amikor krízisek vannak, legyen hova viszszatérni, hogy újra lángot kaphasson a házasok szíve.
Kaposvár
után
az
alsószentiváni fatimai kegyhely várta a párokat. Helter István plébános köszöntőjében a
hűségért mondott imádságra
buzdította a házasokat, annál a
Szűzanyánál, aki Istennek
mondott igenjében mindvégig

hűségesen kitartott, és vált a
kegyelmek közvetítőjévé az
emberiség számára.
Spányi Antal püspök az
első, Magyarországon létesült
fatimai kegyhelyen a Szűzanya közbenjáró erejéről
beszélt, amelyre a házaspároknak és családoknak nagy
szükségük van a mai, szeretetválsággal küzdő világban.
„Az embert sok minden nyomasztja, békéjét és reményét
veszti el, amikor látja, hogy
az ezeréves hagyománnyal
bíró nemzetekre a keresztény
erkölccsel és életvezetéssel
szemben álló dolgokat erőltetnek. A ránk zúduló hírek a
hit tanításában elbizonytalanítanak, vádakat fogalmaznak
meg a keresztény tanítással
szemben.
Zavarodottság,
tétovaság kezdi jellemezni az
Egyházat, és egyre gyengébb
valósággá válik a világ szemében. A családok is veszélyben vannak, amelyet
csak az Istentől kapott kegyelem által kerülhetnek el. Nem
emberi erők ellen kell harcolnunk, hanem a lélek és szellem harcában, sötét, alantas,
Isten művére támadó erők
ellen.”
A főpásztor nemcsak napi
helytállásra, a világi dolgoktól való ellenállásra buzdított,
hanem hálára is, hogy naponta vegyük észre az Úr jelenlétét, aki azt akarja, hogy az
életünk boldog és békességes
legyen. „Isten szeretetét tetten érhetjük, nemcsak saját
életünkben, hanem abban a
tervben is, ami szerint házastársat rendelt az ember mellé,
hogy egymásban megajándékozottak legyenek, hogy
a másik terhét gondosan
viseljék, és egymás számára
az öröm forrásaivá váljanak.
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A házasság szentségét úgy
képviselhetik családjukban,
mint a kegyelem csatornáját,
amelyet Isten küld gyermekeikre.”
A szentmise végén a
jelenlevő házaspárok elimádkozták a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus imáját,
majd Harkai Gábor családreferens pap hálát adott az út
folyamán kapott kegyelmekért. Megköszönte a főpásztornak, hogy támogatásával
lehetővé tette a házasok lelkinapját. A szervezők munkáján túl köszönetet mondott
a házaspároknak, hogy szép
számmal részt vettek az
egyházmegyés programokban és a zarándoklaton.
Spányi Antal püspök
megáldotta a házaspárokat,
majd a zarándokok a Szűzanya kegyszobra elé járultak,
hogy rövid imájukkal kérjék
oltalmát házastársi kapcsolatukra és családjukra. A megyés püspök azt kívánta,
hogy a Házasság hete minden kegyelme maradjon meg
a házaspárok szívében, minden felismerés, új meglátás
gazdagítsa egész életüket.
Legyen bátorságuk kivetni a
hálót, és hívni újabb családokat arra, amire a Fatimai
Szűzanya biztat bennünket,
hogy az imádság által, Isten
országa bennük és körülöttük
egyre inkább megvalósuljon.
A zarándoklat zárásaként a
párok felolvasták a Szeretethimnuszt, amelynek egy-egy
részletét korábban megkapták, hogy elhelyezzék a
Szűzanya kegyszobra előtt,
kérve segítségét házastársi
szeretetükre.
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás
és Semegi József
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Záró alkalom

Nyitó alkalom
A 2019-es ökumenikus
imahét székesfehérvári nyitó
istentiszteletét a Széchenyi
úti református templomban
tartották január 20-án.
Az ökumenikus liturgiában a város lelkipásztorai
szolgáltak,
szentbeszédet
mondott Spányi Antal megyés püspök.
„Sokadik alkalom már,
hogy Isten népe a világon
sokfelé, ezekben a napokban
összegyűlik, hogy imádságban egységbe forrva keresse
annak a Krisztusnak a tanítását, aki magáról azt állította:
Ő az Út, az Igazság és az
Élet. Amikor most elkezdjük
közös imahetünket, akkor különösen az Igazság, maga Jézus Krisztus áll előttünk, akit
keresünk, hogy jobban megismerjük, befogadjuk, Őhozzá
igazodjunk, és róla tanúságot
téve formáljuk a világot. Mi
magyarok büszkék lehetünk,
hogy elsőnek ismertük el a
keresztény felekezetek egyforma jogait. Örömmel látjuk,
hogy családjainkban tudnak
békében és szeretetben, hűségben és Isten áldásától kísérve élni a különböző felekezethez tartozó emberek. Egymást megbecsülve, egymás
hitét tiszteletbe tartva, egymás istentiszteleteit, imádságos alkalmait a közösségbe bekapcsolva” – mondta el
beszédének
bevezetőjében
Spányi Antal megyés püspök,
majd hozzátette: „Pontosan
látnunk kell, mi a célja ennek
a hétnek. Nem teológiai igazságok eldöntése, nem a Bibliában foglalt igazságok megkülönböztetése, nem a hittételek összevetése, hanem hogy
szeretetben, hitben közösséget alkossunk, együtt imádkozzunk, és létrehozzunk egy

bizonyos „actio christiana”-t.
Lássuk meg, hogy ennek a világnak nem kell Krisztus, és
mert Krisztus az igazság, nem
kell az igazság sem. Sokan
megpróbálják elhitetni, hogy
mindenkinek megvan a saját
igazsága. Személyes igazságaikat akarják tiszteletben
tartatni, mint erkölcsi kötelességet a tolerancia nevében.
Nem baj, hogy másképp gondolkodunk, de a hamisságot
nem tisztelhetjük. A keresztény ember dolga, hogy
Krisztus igazságát képviselje,
és világosan állást foglaljon
mellette.”
A főpásztor arról is beszélt, fontos, hogy a napi
bűnbánattal, rendszeres imádsággal, az egymás felé forduló szeretetünkkel Krisztushoz
szabjuk magunkat, és így egy
új ember, a Krisztus képére és
hasonlatosságára formált új
teremtmény jöjjön létre. „A
keresztény ember feladata a
világban, bármilyen felekezethez is tartozik, ha befogadta Krisztust, akkor az Ő igazságát képviselje. ... Nemcsak
az életünk bizonyos perceiben, nem a hét egy kiváltságos órájában, az istentiszteletek, a szentmisék idején, hanem mindig, amikor magam
vagyok, vagy mások vesznek
körül. Mert Isten ellenlábasa
jól működik a világban, a
Törvény helyett káoszt hoz,
zűrzavart kelt, fellazítja az erkölcsöt, támadja a családot, a
személyiséget, hogy az ember
minél inkább magára maradt,
gyenge és kiszolgáltatott legyen. …A keresztény embernek kötelessége Krisztusról
tanúskodni ebben a világban.
Tanúskodni arról a szeretetről, amelyet Tőle kapunk, a
reményről, amely hív és utat
mutat nekünk” – hangsúlyozta a püspök.

A Krisztus-hívők egységében tartott 2019-es Ökumenikus imahét befejező alkalma
Székesfehérvár belvárosában,
a Városház téren kezdődött
január 27-én. A város katolikus, református, evangélikus
és baptista lelkipásztorai megáldották Fehérvárt és minden
polgárát. Majd énekkel vonultak az egybegyűlt hívek a
Szent Imre-templomba.
Az istentisztelet elején közösen imádkoztak a hívek
Tóth Tamás plébános vezetésével zsoltárokat, amelyeket
maga Jézus is imádkozott.
Szemerei János evangélikus püspök, az imaalkalom
igehirdetője felolvasta az olvasmányokat, majd Isten békéjéről adott tanítást. „A békét úgy képzeljük el, hogy
minden rossz szűnjön meg a
világban, és optimálisak legyenek a feltételek. Ezt szeretnénk megélni a családunkban és a környezetünkben. Ha
valaki végiggondolja saját
életútját, sokat teszünk azért,
hogy normális feltételeket
tudjunk teremteni, és bebiztosítsuk magunkat… Küzdünk a
betegségek ellen, mindent elkövetünk, hogy redukálni tudjuk a súlyos tényezőket, és
megtaláljuk a békességet, a
nyugalmat, a belső örömünk
forrását. Az igehirdető az
örök békére vonatkozó bibliai
idézetekkel mutatta be, milyen „békebirodalomra” vágyott az ószövetségi ember és
tulajdonképpen a ma embere
is: „Ők meg ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé.
Nemzet nem emel kardot
nemzet ellen, és nem tanul

többé hadviselést.” … „Akkor
majd együtt lakik a farkas a
báránnyal, és a párduc együtt
tanyázik a gödölyével. Együtt
legelészik majd a borjú s az
oroszlán, egy kisgyerek is elterelgetheti őket.”
De ez nem valóság, erről
csak álmodunk – mondta a
püspök, arra vágyunk, hogy a
külső körülmények kitisztuljanak, optimális legyen minden,
és akkor ez lesz a béke.
„Sokan megtapasztalták már a
történelem során, személyes
életükben, hogy váratlanul jött
el a béke. Sokszor a legnagyobb bajban, amely megmagyarázhatatlan. Sokan kaptak
olyan körülmények között békét, amelytől más emberek
összeroppantak volna. Mert az
Isten egészen más utakon is
tud nekünk ajándékokat adni.
A viharok közepette is megtaláljuk a békét, amikor az Isten
közelségét megéljük, mert azt
mondja Jézus: „Az én békémet adom nektek. Nem úgy
adom nektek, ahogy a világ
adja. Ne nyugtalankodjék a
szívetek, s ne csüggedjen.”
Szemerei János végül arra hívta fel a figyelmet, a legfontosabb kérdés, hogy rácsodálkozunk-e arra, hogy Isten irgalmas szeretete közös kincsünk.
Ez nem felekezethez kötött,
hanem Istenhez kötött. Ezt a
békét egyenesen Ő adja, aki
békét tud teremteni a lelkünkben. A mélységekben is a viharok között meg tudod ragadni, és megtalálhatjuk ezt a békességet az Isten szeretetével
való közösségben.”
A közös imaalkalom az Esti dicséret zárókönyörgéseivel
zárult.
Berta Kata
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Szent Sebestyén mintegy
280 éve jelentős szerepet tölt
be Székesfehérvár történetében. A pestisjárvány idején a
felsővárosiak böjtöltek, és
körmenetben kérték a szent
közbenjárását Isten segítségéért, hogy megmeneküljenek a
pestisjárványtól. A járvány
megfékezését követően a fehérváriak fogadalmat tettek,
és templomot emeltek Szent
Sebestyén tiszteletére. Székesfehérváron 1739 óta minden év január 20-án püspöki
szentmisével emlékeznek az
ősök hitére, a város fogadalmára.
Az ünnepen idén is részt
vettek Fehérvár közéleti vezetői, valamint a város intézményvezetői is. A szentmise
előtt a felsővárosi iskolások
műsora elevenítette fel a város fogadalmának történetét,
Szent Sebestyén életét. Majd
Nyárai-Horváth István plébános köszöntötte a megyés
püspököt és a híveket.
Spányi Antal püspök az ünnepi szentmisében az Istenben
bízó emberekről beszélt, akik
hitükkel történelmet formáltak. Az apostolok példáján
túl, Szent István országfel-

ajánlását és a napokban ünnepelt Szent Margit vezeklését
említette, amely megmentette országunkat a pusztulástól.
Felelevenítette a fehérvári
templomépítő elődök ígéretét,
akik Szent Sebestyénhez
imádkoztak. „Amikor megtapasztalták, nincs emberi segítség, földi erő, amely megmenthetné őket, akkor erős fogadalmat tettek. Istenhez fohászkodtak, és a kor népszerű
szentjét, Szent Sebestyént kérték, járjon közbe értük, a városért. Ezért templomot építettek, hogy a szent, hálaimáikat
vigye Isten elé, és minden kor
fehérvári polgára számára könyörögje ki mindazt a kegyelmet, amelyre szüksége van.
280 éve mindig megülték hűségesen az ünnepet, hol ünnepélyesebben, hol a hatalomtól
kényszerítve egyszerűbben, de
minden esztendőben eleget
tett Székesfehérvár népe az
ősök fogadalmának. Legyünk
büszkék a fogadalmat tevő
elődökre és azokra az utódokra, akik azt hűségesen, állhatatosan megtartották. Amikor
fejet hajtunk előttük, az emlékezésen túl kötelességünk,
hogy tanuljunk tőlük és lássuk

meg azt, ami őket is erre az
ígéretre indította. Tanuljuk
meg, hogy a bajban Istentől
jön a segítség.”
A főpásztor arról is beszélt, amikor régiekre emlékezünk, meg kell látnunk, hogy
felelősek vagyunk a jelenért
és jövőért. Harcolnunk kell a
mai világban a valóban szent
eszmékért, az emberhez méltó
erényekért, amelyek megkérdőjeleződtek. „Számos hamis
téveszme terjedt el a világban,
amely gyökeret vert az emberi
szívekben. Tisztán kell látnunk, és bátran kell cselekednünk, hiszen senki sem mondhatja, hogy nem a mi dolgunk.
Harcunkat pedig a szellem és
a lélek erejével kell győzelemre vinni – mondta a püspök,
majd azt hangsúlyozta, hogy
az egyház kétezer éves történelme során mindig is képes
volt kiállni az igazságért, és
képes volt a szeretet országát
építeni, a szegényeket fölkarolni és a rászorulók mellé
állni.”
Spányi Antal a család
fontosságáról is beszélt Szent
Sebestyén napján, ami egy
férfi és egy nő életre szóló
közössége, ahol a szeretet
gyümölcse Isten ajándéka,
amiért felelősek vagyunk.
„Beszélnünk kell arról, hogy
ma is vannak keresztények,
akik életveszélyben vannak,
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amikor megvallják és gyakorolják hitüket, és arról is,
ahogy a családokat a modern
gondolkodás szétzilálja. Az
ember elleni támadás ez, mert
a hit és család nélkül magára
maradott, divatos eszmék által
kiszolgáltatott ember könnyen
befolyásolható. Az öröm, a
béke és a szeretet a családban
van meg. Ha ezt támadják,
akkor az életet, az erkölcsi
értékeket támadják meg. Meg
kell védenünk értékeinket,
fogadalmat tevő elődeink
nyomán meg kell valljuk
hitünket, hogy Isten szeretetországát építsük az Ő Szentlelkével, minden igaz ember
javára.”
A főpásztor a szentmise
végén imádkozott a városért, a
templomban elhelyezett Szent
Sebestyén-ereklye előtt. Majd
a búcsú programjai a Felsővárosi Közösségi Házban folytatódtak.
A város fogadalmi napján
évszázadokig nem dolgoztak,
részt vettek a püspöki szentmisén, majd ünnepi ebéden
látták vendégül a családtagokat, távoli rokonokat. Innen
ered az a hagyomány, hogy
ezen a napon a mai napig
fánkkal vendégelik meg az
ünnepen a résztvevőket.
Berta Kata
Fotó: dr. Berta Gábor

Olvassa
a Székesfehérvári Egyházmegyei híreit
az interneten is:

www.szfvar.katolikus.hu
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Március 30-ig

Szent Korona Galéria

Józsa Judit

kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra Lovagja

„Mária,
a magyarok Boldogasszonya”
című kiállítása

vásottabb kölykök is megváltoztak. Bizalmukba fogadták, elkezdtek az életükről gondolkozni és tanulni. La Tradotta című
újságja nagy feltűnést keltett, amelyet a fogvatartott fiatalok írásaiból adott ki. Amikor pedig Olaszország számtalan tanára közül Manzit választották ki a Soha nem késő című tv műsor vezetőjének, egész Olaszország megismerte őt. Műsora nagy segítséget jelentett az analfabetizmus megszüntetésében. Alberto
Manzi embersége, együttérzése minden pedagógus számára jó
példa lehet.

Ingyenes tárlatvezetésre és a kiállítás katalógusának dedikálására március 30-án, szombaton 15 órakor kerül sor.

Belépő: 400 Forint!

A kiállítás mottója:
„Édesanya, boldog anya,
Virágszülő Szűz Mária,
Világraszült virágodnak,
Ajánlj minket szent Fiadnak.”
(Sík Sándor)

Március 21. (csütörtök) 17.30 óra

A kiállítás megtekinthető

Az iszlám mint kihívás

Klaus von Stosch könyvének bemutatása

Dr. Görföl Tibor

a Pécsi Hittudományi Főiskola docense,
egyetemi tanár (PPKE)

hétfőtől péntekig 10-16 óráig
szombaton 8-14 óráig

„ Ez a könyv arra szeretné hívni az olvasót, hogy tegyen felfedezőutat az iszlám belső világába és vegye szemügyre a muszlim identitást, annak érdekében, hogy ily módon közelebb kerüljön a saját identitásához.”

Március 11. (hétfő) 17.30 óra

Klaus von Stosch nemzetközi tekintélyű katolikus teológus. 1991
és 1997 között katolikus teológiát tanult Bonnban és a svájci
Fribourg-ban. 2001-ben szerzett doktori fokozatot Karl-Heinz
Menke vezetésével, majd 2005-ben habilitált Münsterben.2001től Kölnben oktatott, 2008-tól Paderbornban tanít szisztematikus teológiát, 2009-től egyben a Paderbornban működő Komparatív Teológiai Kutatóközpont igazgatója. Kutatásokat végzett a Harvard Egyetemen, Jeruzsálemben és Iránban. Tíz könyve és közel százötven tanulmánya jelent meg.2001-ben egy nagy
érdeklődést kiváltó hannoveri filozófiai pályázaton nyert első
díjat”Mi a vallási meggyőződések lényege?” című pályaművével, 2018-baniszlamisztika kategóriában elnyerte Iránban “Az
Év Könyve” díjat

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
és a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
közös 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!

Március 13. (szerda) 16.30 óra
ÚTKERESŐ FILMKLUB

Március 27. (szerda) 17.30 óra

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
felkészülési évében

„Legyetek tehát irgalmasok”

A pedagógus, aki küldetésként
a szeretetet választotta

Minden forrásom belőled fakad (Zsolt 87,7)

Soha nem késő I-II.

címmel tart előadást

olasz filmdráma (2014) 195 perc
Rendező:

Giacomo Campiotti
Szereplők:

Claudio Santamaria, Nicole Grimaudo
Ez a rendkívüli életrajzi film Giacomo Campiotti rendező (A
szeretet gyógyít, A mennyországot választom) méltán híres
alkotása, mely a nagy olasz reformer pedagógus Alberto
Manzi életét mutatja be. 1946-ban, a háború utáni nehéz időszakban a frissen végzett tanár fiatalkorú bűnözőkkel kezdett
el foglalkozni. Don Boscohoz és Néri Szent Fülöphöz hasonló
nevelési elveit kezdetben kinevették, de szeretete és figyelme
sok fiatal életében hozott jelentős változást. Közelében a leg-

Ki-NEK? Mi-NEK? MindenkiNEK !
Dr. Fábry Kornél

A 2020. Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
általános titkárságának főtitkára

13

Szent István Városa - 2019. március 3.
Április 2. (kedd) 17.30 óra
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
felkészülési évében

Az Eucharisztia –
Az egyén és a közösség szentsége
címmel tart előadást

Dr. Tomka Ferenc

atya, szociológus, egyháztörténész, egyetemi tanár
Bemutatásra kerül

Gyermekprogramok minden héten:
Minden szerdán 9.30-11 óráig

Felfedezem a világot…
játékkal
mozgással
alkotással
zenével

Ferenc pápa – eretnek, vagy próféta –

csak játékosan!

című könyve

Komplex játékos foglalkozás
2-3 éves gyermekeknek

Új korszak az Egyház életében

„Ferenc pápa egészen különleges a Szentatyák sorában: az első jezsuita, aki a Katolikus Egyház földi vezetője lett, de
ugyanígy a legelső az amerikai kontinensről is. Pápasága is
szokatlanul indult, mikor XVI. Benedek emeritus pápa lemondott hivataláról. A Time az év emberének választotta, és úgy
alakult, hogy Ferenc olyan pápa lett, akit nem támad a sajtó,
hanem szeret. De eközben az egyházon belül a hívőktől látszatra több kritikát kap, mint elődei.
Valóban ilyen kritikusak az egyház kebelén élők hangja vagy
csak egy kisebbség kritizálja az egyházfőt? Mi az oka ennek a
bizalmatlanságnak? Ferenc pápa akkor vezeti Isten népét, mikor az internet és a közösségi média minden korábbinál erősebb. Ebben a világban blogok és más weboldalak róják föl az
Amoris laetitia apostoli buzdítás hatásait a pápának, aki gyakran maga is ilyen felületeken válaszol. A könyv különleges
egyháztörténeti látlelet: a jelenkorról szól, oldalainak történései most, velünk alakulnak.
A szerző egy óriási hiányt töltött be a kutatásával: igyekezett
megérteni a pápát az egyházon belül érő bírálatok okát és indíttatását, és forrásvizsgálatként az internetet is használva utána ment a híresztelések forrásának. Vajon jogosak a kritikák
és a pápa eretnekségbe hajló döntései krízisbe sodorják a hívők közösségét? Tomka Ferenc világossá teszi művében,
hogy a kérdés egyáltalán nem fekete és fehér: a szeretet vezérli a főpap cselekedeteit, melyeket sokan félreértenek és még
többen félremagyaráznak.
Dr. Tomka Ferenc atya kötetében bemutatja a Ferenc pápát ért
támadások hátterét és megvilágítja, azok mennyiben alaposak... vagy inkább alaptalanok."

Jelentkezés és információ:

Kamarás Emese
06 20 368 8844

Minden kedden 9.30 órától

Csipogó Csibevár

Szeretettel várjuk a 0-3 éves babákat és szüleiket
a népi kultúra alapjain nyugvó
énekes, mondókás foglalkozásokra
Alakítsunk ki egy közös nyelvet!
Fejlesszük a közös kommunikációnkat
és tanuljunk egymástól a zene segítségével!
Akár repertoárbővítés, akár csak a közös éneklés a cél.
A dalolást vezeti:

Berki Lilla
népi ének tanár

Április 11. (csütörtök) 17.30 óra

Otthonunk az Egyház?!

Lelki készület a csíksomlyói
pápalátogatásra
Előadó:

Nem csak a gyermekekre gondolunk:

ferences tartományfőnök

Csütörtökönként 10-12 óráig

Fr. Dobszay Benedek OFM
Április 29. (hétfő) 17.30 óra
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
felkészülési évében

Eucharisztia
és a teremtés misztériuma
Előadó:

Dr. Barsi Balázs OFM
ferences szerzetes

Csak nagyszülőknek

Bevezetés a társasjátékok rejtelmeibe
Játékmester segítségével
ismerkedhetnek meg
újfajta társasjátékok szabályaival
Várunk minden érdeklődő nagyszülőt!
A rendezvény látogatása díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Bejelentkezni lehet az telefonszámokon:
0622 502 888 / 0630 463 3484 / 0630 4716069
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HAMVAZÓSZERDÁN
KEZDŐDIK A NAGYBÖJT
Március 6-án, Hamvazószerdán kezdődik a húsvétot megelőző negyvennapos böjti
időszak. Hamvazószerdán a
pap hamuval jelöli meg a hívek homlokát bűnbánatuk jeleként. Ezt a szokást az őskeresztény hagyományból merítik, amelyben a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Jézus Krisztus
nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot
töltött a pusztában, amelynek
mintájára az Egyház a II. századtól kezdődően alakította ki
ezt a húsvéti előkészületi
időt. A vasárnapokat nem
számítják böjti napnak, ezért
a VII. század óta a szent időszak szerdai nappal kezdődik
A nagyböjt a keresztények
számára bűnbánati időszak,
alkalmat ad a lemondásra, a
hitben való elmélyülésre és
kiengesztelődésre. Méltó felkészülés Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a
megünneplésére. Szigorú böjtöt Hamvazószerdán és Nagypénteken tartunk. E napokon
csak háromszor eszünk és
egyszer lakunk jól. A nagyböjti péntekeken is hústilalom
van. A böjt 18 éves kortól 60
éves korig kötelező, kivéve
betegeknek. A húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje
Hamvazószerdától Szentháromság vasárnapig (Pünkösd
utáni első vasárnapig) tart.
HAMVAZÓSZERDAI
SZENTMISE
A SZÉKESFEHÉRVÁRI
SZENT IMRE
ISKOLÁSOKNAK
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Március 6-án, a Hamvazószerdán megkezdődő Nagyböjtöt a székesfehérvári Szent
Imre iskolások a hagyományos hamvazkodással kezdik.
A szentmisét Ugrits Tamás
pasztorális helynök, püspöki
biztos, tartja reggel 8 órakor,
a Szent Imre templomban.
A VÁROS
ELSŐCSÜTÖRTÖKI
EUCHARISZTIA-ÜNNEPE
SZÁRAZRÉTEN
Március 7-én, elsőcsütörtökön 18 órakor a Szárazréti
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templomban lesz a város egyházközségeinek közös elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnepe. A szentmisét Spányi Antal
megyés püspök tartja a város
papságával, amely után a közös szentóra kezdődik, új papi
hivatásokért és a Nemzeti
Eucharisztikus Kongresszus
kegyelmeiért.

9 órakor kezdődő szentmisét
Spányi Antal megyés püspök
tartja. A látogatás a Püspöki
Palotában folytatódik. Majd a
zarándokok megtekintik a belváros szakrális emlékeit.
KÁPOLNAPUSZTA
ÁLDOZATAIRA
EMLÉKEZNEK
Március 16-án megemlékezést
tartanak a Vértesi Erdő Zrt. és
Gánt község Önkormányzata
szervezésében 10 órakor Kápolnapusztán, ahol 1945. március 16-án a 2. ukrán front felderítő zászlóalja kivégezte a
település felnőtt férfi lakosságát. Az áldozatokért imát
mond, Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki biztos.

PEDAGÓGUSOK
NAGYBÖJTI
LELKIGYAKORLATA
Március 7-9. között tartják a
Székesfehérvári Egyházmegye
fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények pedagógusainak éves nagyböjti
lelkigyakorlatát, az iszkaszentgyörgyi Egyházmegyei Lelki
Centrumban Ugrits Tamás
pasztorális helynök, püspöki TŰZ ÜTÖTT KI A PERBÁLI
SZENT ANNA KATOLIKUS
irodaigazgató tartja.
TEMPLOMBAN
– JÓTÉKONYSÁGI
A MAGYAR KATOLIKUS
KONCERTET
PÜSPÖKI KONFERENCIA
SZERVEZNEK A KÁROK
TAVASZI ÜLÉSE
Március 12-13-án tartja a HELYREÁLLÍTÁSÁRA
Magyar Katolikus Püspöki A MOMKULT-BAN
Konferencia tavaszi ülését, Mindnyájan egyért - mottóval
amelyen részt vesz Spányi jótékonysági koncertet szerveznek a perbáli templom jaAntal megyés püspök.
vára a MOM Kulturális Központ Színháztermében március
XV. MÓRI DIÁK
17-én, vasárnap 18 órakor.
MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
Közreműködnek:
Hegedűs
NEMZETI ÜNNEPÜNK
Endre Kossuth-díjas zongoraTISZTELETÉRE
Március 14-én Mór Város művész, a Magyar ÖrökségÖnkormányzata és a Szent díjas Szent Efrém Férfikar és a
Erzsébet Római Katolikus V.S Guitar Orchestra. Az est
Általános Iskola közös szerve- végén Spányi Antal megyés
zésében idén is megrendezésre püspök köszöni meg az előkerül, a Móri Diák Művészeti adóművészeknek a fellépésüFesztivál záró eseménye, ket és a jelenlevők részvételét
a Fesztivál Gálaműsora. Nem- és segítségét. A koncert teljes
zeti ünnepünk tiszteletére, 17 bevételét a perbáli plébánia réórai kezdettel, a Wekerle Sán- szére gyűjtik az egyedülálló
dor Szabadidőközpontba vár- barokk oltár újjáépítésére.
ják az érdeklődőket. Az eseményen Ugrits Tamás paszto- AZ APÁK MEGÁLDÁSA
rális helynök, püspöki iroda- SZENT JÓZSEF NAPJÁN
igazgató képviseli Spányi SZÉKESFEHÉRVÁRON
Március 19-én 10 órakor a
Antal megyés püspököt.
székesfehérvári Szemináriumi
templomban Spányi Antal meKÖZPONTI
gyés püspök celebrálja a haPAPNEVELŐ INTÉZET
gyományos Szent József-napi
NÖVENDÉKEINEK ÉS
ünnepi szentmisét, a város
ELÖLJÁRÓINAK
papságával. Az egyetemes
LÁTOGATÁSA
egyház védőszentjének ünnepSZÉKESFEHÉRVÁRON
Március 16-án Székesfehér- napjához kapcsolódva püspöki
várra zarándokolnak a Buda- áldásban részesülnek a családpesti Központi Papnevelő apák. Ezen a napon az egyházIntézet növendékei és elöljá- megye legtöbb templomában
rói. A Szent Imre templomban megáldják az apákat. A me-

gyés főpásztor abba a templomba várja a családfőket,
amely egykor védőszentjeként tisztelte Szent Józsefet,
Szűz Mária jegyesét.
AZ ISZLÁM MINT
KIHÍVÁS – KLAUS VON
STOSCH KÖNYVÉNEK
BEMUTATÁSA
Március 21-én 17.30 órakor
Dr. Görföl Tibor a Pécsi
Hittudományi Főiskola docense, egyetemi tanár (PPKE)
mutatja be Az iszlám mint
kihívás – Klaus von Stosch
könyvét. „Ez a könyv arra
szeretné hívni az olvasót,
hogy tegyen felfedezőutat az
iszlám belső világába és vegye szemügyre a muszlim
identitást, annak érdekében,
hogy ily módon kerüljön
közelebb saját identitásához.”
FOLYTATÓDIK A VILÁGI
LELKIPÁSZTORI
MUNKATÁRSAK
KÉPZÉSE
Március 22-23. között Iszkaszentgyörgyön, Ugrits Tamás
püspöki irodaigazgató vezetésével folytatódik a világi
lelkipásztori
munkatársak
képzése a Székesfehérvári
Egyházmegyében.
MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ
ÁTADÁSA BUDAPESTEN
Március 23-án 10 órakor a
Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kerül sor a
Magyar Örökség díj átadására, amelyen részt vesz Spányi
Antal püspök, a Magyar
Örökség Díj kuratóriumának
tagja.
A Magyar Örökség és Európa
Egyesület 2003 óta gondozza
a Magyar Örökség díj átadási
ünnepségeit. A civil díjat az
elmúlt 13 évben nem csak
határainkon belül kapták
meg, hanem mindenütt a világ
magyarjainak körében. A Magyar Örökség díj kitüntetettjeinek kiválasztása az alulról
építkező demokrácia elvén és
gyakorlatán alapszik: állampolgári jogon mindenkinek
módjában áll díjra javasolni
az általa érdemesnek tartott
személyt, együttest, intézményt, teljesítményt. A Ma(Folytatás a 15. oldalon!)
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(Folytatás a 14. oldalról!)
gyar Örökség díj Bírálóbizottsága kizárólag az így beérkezett javaslatokból választja ki a díjazandókat.
Évente négy alkalommal, esetenként hét-hét díjat osztanak
ki. A bizottság számos esetben jutalmaz Magyar Örökség díjjal már nem élő személyeket vagy egykor működött
intézményeket. Ezek a személyek, intézmények a maguk
idejében óriások voltak, a
személyek közül nem egy a
zseni kategóriájába sorolható. A Bírálóbizottság első elnöke, köztársasági elnökké
történt megválasztásáig Mádl
Ferenc professzor úr volt.
ÜNNEPI SZENTMISE
SZÉKESFEHÉRVÁRON
KASZAP ISTVÁN
SZÜLETÉSÉNEK
103. ÉVFORDULÓJÁN
Március 25-én 17 órai kezdettel a Prohászka templomban
mutat be szentmisét Spányi
Antal megyés püspök, a város
papságával Kaszap István
születésének 103. évfordulóján.
A szentmisét követően a
résztvevők a főpásztor vezetésével a szentéletű kispap
sírjához vonulnak a hívek,
hogy együtt imádkozzanak
Kaszap István mielőbbi boldoggá-avatásáért. Az ünnepen részt vesznek a Prohászka Imaszövetség tagjai, a Magyar Cserkészszövetség képviselői, a Kaszap Alapítvány
küldöttei.
LEGYETEK TEHÁT
IRGALMASOK
ELŐADÁS
Március 27-én 17.30-kor a
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus felkészülés évében „Minden forrásom belőled fakad (Zsolt 87,7) KiNEK? Mi-NEK? MindenkiNEK! címmel tart előadást
Dr. Fábry Kornél a 2020. Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus általános titkárságának főtitkára.

dik a hitoktatók és világi lelkipásztori kisegítők nagyböjti
lelki napja. A szentmise előtt
fél órával gyónási lehetőséget
biztosítanak az atyák.
A
lelkinap a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban
folytatódik előadással, közös
megbeszéléssel és agapéval.
AZ EUCHARISZTIA
– AZ EGYÉN ÉS
A KÖZÖSSÉG SZENTSÉGE ELŐADÁS
Április 2-án, 17.30 órakor a
Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszus felkészülési évében „Az Eucharisztia –Az
egyén és a közösség szentsége”
címmel tart előadást Dr.
Tomka Ferenc atya, szociológus, egyháztörténész, egyetemi
tanár. Bemutatásra kerül Ferenc pápa – eretnek, vagy próféta – Új korszak az Egyház
életében című könyve.
A VÁROS
ELSŐCSÜTÖRTÖKI
EUCHARISZTIA-ÜNNEPE
ÖREGHEGYEN
Április 4-én elsőcsütörtökön
18 órakor az Öreghegyi templomban lesz a város egyházközségeinek közös elsőcsütörtöki
Eucharisztia ünnepe. A szentmisét Spányi Antal megyés
püspök tartja a város papságával, amely után a közös szentóra kezdődik, új papi hivatásokért és a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért.
A X. FEHÉRVÁRI
VERSÜNNEP DÖNTŐJE
Április 6-án a Városházán
rendezik meg a tizedik alkalommal meghirdetett versmondó verseny döntőjét, Székesfehérvár MJV Önkormányzata, a
Székesfehérvári Egyházmegye,
a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Ház és a Fehérvár
Médiacentrum szervezésében
középiskolásoknak.

PROHÁSZKA OTTOKÁR
EMLÉKMISE
HALÁLÁNAK
92. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Április 6-án, a Székesfehérvári
HITOKTATÓK ÉS
Egyházmegye és a Központi
VILÁGI LELKIPÁSZTORI
Szeminárium szervezésében a
KISEGÍTŐK NAGYBÖJTI
Papnevelő Intézet díszterméLELKI NAPJA
ben konferenciával, valamint
Március 30-án 10 órakor a az Egyetemi templomban 18
Szent Imre templomban kon- órakor kezdődő szentmisével
celebrált szentmisével kezdő- emlékeznek Prohászka Ottokár
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püspökre, halálának 92. évfordulóján. A szentmise után koszorúzást tartanak Prohászka
Ottokár mellszobránál a szeminárium kertjében.

szülők tartanak elmélkedéseket. A keresztúton részt vesz
Spányi Antal megyés püspök.

LELKI KÉSZÜLET
A CSÍKSOMLYÓI
PÁPALÁTOGATÁSRA
ELŐADÁS
Április
11-én
17.30-kor
„Otthonunk az Egyház?! –
Lelki készület a csíksomlyói
pápalátogatásra” címmel tart
előadást Fr. Dobszay Benedek
OFM ferences tartományfőnök a Szent István Hitoktatási
és Művelődési Házban.

NAGYPÉNTEKI
SZERTARTÁS
Április 19-én, Nagypénteken,
a Szent Imre templomban
18 órai kezdettel Spányi Antal püspök tartja a nagypénteki szertartást.

NAGYCSÜTÖRTÖKI
OLAJSZENTELÉSI
BÉRMÁLÁS
SZENTMISE
A FEHÉRVÁRI
Április 18-án, NagycsütörtökCISZTERCI
ön, a Szent Imre templomban
TEMPLOMBAN
10 órakor kezdődik a hagyoÁprilis 7-én 9 órakor a fehér- mányos olajszentelési szentvári ciszterci templomban mise, melyen az egyházmebérmál Spányi Antal megyés gye teljes papsága részt vesz
püspök.
és ünnepélyesen megújítja
papi ígéreteit.
NAGYBÖJTI LELKINAP
A KATOLIKUS RÁDIÓ
NAGYCSÜTÖRTÖKI
MUNKATÁRSAINAK
UTOLSÓ VACSORA
Április 10-én a Magyar Kato- EMLÉKMISE
likus Rádió munkatársainak Április 18-án, Nagycsütörtöknagyböjti
lelkinapot
tart ön, a Szent Imre templomban
Spányi Antal püspök, a rádió 18 órakor Spányi Antal püsvezérigazgatója.
pök tart szentmisét az utolsó
vacsora emlékére, amelyen a
PÜSPÖKI SZENTMISE
lábmosás szertartását is a
A JÓZSEF
megyésfőpásztor tartja.
NÁDOR - NAPOKON,
MEZŐFALVÁN
SZÉKESFEHÉRVÁR
Április 11-én Mezőfalva VÁROS
Nagyközség a József nádor- KERESZTÚTJA
napok keretében, ünnepli ala- Április 19-én, Nagypénteken,
pításának
évfordulóját. A a Palotavárosi Kálváriánál 15
16 órakor kezdődő ünnepi órakor kezdődik Spányi Antal
szentmisét a
templomban püspök vezetésével a város
Spányi Antal megyés püspök papjainak és híveinek közös
mutatja be.
keresztútja.

PÜSPÖKI SZENTMISE
HÚSVÉT VIGÍLIÁJÁN
Április 20-án, Nagyszombaton a Szent Imre templomban
18 órakor kezdődik a feltámaVIRÁGVASÁRNAPI
dási szertartás és szentmise,
PÜSPÖKI SZENTMISE
melyet Spányi Antal megyés
Április 14-én, Virágvasárnap, püspök celebrál. A szentmise
10.30-kor a Szent Imre temp- a hagyományos húsvéti körlomban Spányi Antal püspök menettel fejeződik be.
tart ünnepi szentmisét és barkaszentelést, Jézus Krisztus HÚSVÉTVASÁRNAPI
jeruzsálemi
bevonulásának PÜSPÖKI SZENTMISE
emlékére.
Április 21-én, Húsvétvasárnap, a Szent Imre templomCSALÁDOK
ban 10.30-kor a megyés főKERESZTÚTJA
pásztor tart szentmisét Urunk
Április 14-én, Virágvasárnap, feltámadásának ünnepén.
14.30-tól gyülekeznek a fehérvári hívő családok a maroshegyi plébánia mellett,
hogy családos keresztutat járjanak. A stációkat gyerekszereplők elevenítik meg, és a
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Szent István Városa - 2019. március 3.

Pap bácsi kösd be a cipőmet
- történetek II. János Pál pápáról
Szeretett vagy - Henri Nouwen
elmélkedései
Hadd ismerjelek meg, Uram, Téged!
- Szent Ágoston imádságai
„Én vagyok az út”
- Székely János
lelkigyakorlatos elmélkedései
Anselm Grün: Isteni boldogság
A mint Ajándék, B mint Barátság
- Ferenc pápa szavai gyerekeknek
Valamint képeslapok, feszületek,
keresztelői ajándékok,
jegyzetfüzetek, kulcstartók
Szeretettel várunk minden Kedves Vásárlót!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig

