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Minden ünnep előtt, így
húsvétkor is segíti a családi
készülődést a Katolikus Karitász
élelmiszerosztással. Közel 1700
tonna élelmiszer gyűlt össze a
Tartós szeretet országos adománygyűjtő akció során, amelyből több mint 21 ezer csomagot
állítottak össze a Karitász önkéntesei országszerte. A csomagok átadása a plébániai karitászcsoportoknál zajlott.
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia évről évre szervez
tartósélelmiszer-gyűjtést nagyböjt idején, hogy a nehézségekkel küzdők mindennapi megélhetését segítse. „A nagyböjti
felhívásra a Székesfehérvári
Egyházmegyében 8500 kg tartós
élelmiszer gyűlt össze a templomokban és osztottak szét a hátrányos helyzetűek között. Családonként 5-8 kg élelmiszer adományt kaptak a rászorulók,
nagycsaládosok, amelyet a Katolikus Karitász helyi csoportjain keresztül mintegy 1700-an
vehettek át” – mondta el Spányi
Antal püspök karitász elnök, a
fehérvári öreghegyi karitászcsoport húsvéti élelmiszerosztásán.
A főpásztor köszönetet mondott minden adakozónak és
mindazoknak, akik lehetővé
tették, hogy az adományok
eljussanak a támogatásra szorulóknak.
„A legelemibb anyagi nehézségek enyhítése nem kötelessé-

ge egyetlen egyházközségnek
sem, mégis a legtermészetesebben, bőkezűen adakoznak a
hívek, vendégszerető módon
kínálva fel adományukat a rászorulóknak” – mondta el Kádár
Sándorné, a Fehérvár-öreghegyi
karitászcsoport vezetője.
A sok utánajárással és előkészítő munkával összegyűlt tartós
élelmiszer csomagokban van
liszt, rizs, cukor, olaj, tészta, tej,
tojás, tea és persze a gyerekeknek húsvéti nyuszi csokik. „Jó
helyre, nehéz sorsúakhoz, nagycsaládosokhoz, illetve egyedül
élő idős emberekhez juttatják el
így az egyházközségekben működő karitász önkéntesek az
élelmiszercsomagokat, de nemcsak az ünnepek alkalmával
találnak utat rászoruló embertársaikhoz” – hangsúlyozta Sinkovicsné Máté Hortenzia egyházmegyei karitászigazgató- helyettes az átadón.
Az Egyházmegyei Karitász
vezető helyettese az adományosztás kapcsán azt is elmondta,
ezúttal valamivel több tartós
élelmiszert kaptak, mint az elmúlt években. Az emberek szívesen adakoztak a templomokban. A rászorulók pedig minden
segítségnek örülnek, a tartós
élelmiszernek éppúgy, mint
bármilyen más támogatásnak.
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás
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1,85 milliárd forintból
újítja fel az egyházmegye a
Székesfehérvári Szent Imre
Általános Iskola műemléképületét – 850 millió forint
értékű kormányzati támogatás, valamint 143,76 millió
forint értékű KEHOP-pályázati forrás felhasználásával.
Az átalakítás keretében a
12 osztálytermes általános iskolát további 4 teremmel,
szaktantermekkel, kistermekkel bővítik, és sor kerül az
épület energetikai felújítására
is: korszerűsítik a nyílászárókat, hőszigetelik az épületet,
és napelemes rendszert telepítenek. Az intézményben lift
biztosítja majd az akadálymentesítést, a járható tetőfödém szintjén pedig iskolaudvart létesítenek. A sportudvar
többfunkciós, központi közösségi térré válik – használható lesz aulaként vagy akár
színház- és rendezvénytérként, tornaszobaként is. A tető megemelése lehetőséget ad
egy új tanári szoba kialakítására, és felújítják az iskola éttermét, melegítő konyháját is.
Az április 25-i sajtótájékoztatón Spányi Antal székesfehérvári püspök az egyházmegye pasztorális céljai
közül kiemelte a fiatalok keresztény nevelését, tanítását.
A felújítás célja, hogy a Szatmári Irgalmas Nővérek épülete alkalmas legyen a korszerű oktatásra a rendszerben
gondolkodó
egyházmegye
számára. „Azt szeretnénk,
hogy ezt az iskolát – amely
jelenleg szép és kedves iskola, jól működő iskola, magas
színvonalon tudja az oktatást
végezni, és amelynek a neve-

lő munkája is kiváló – tudjuk
bővíteni, és több gyermek,
több család számára tudjuk
biztosítani a lehetőséget a tanuláshoz.” A megyéspüspök
köszönetet mondott a kormányzatnak a lehetőségért, és
hozzátette, hogy a valóban
fontos projekt megvalósításáért az egyházmegye kész áldozatot hozni: átcsoportosítással biztosítják a fennmaradó összeget a beruházáshoz.
Dr. Cser-Palkovics András
polgármester örömét fejezte
ki, hogy a Belvárosban egy
meghatározó, emblematikus
épületegyüttes újul meg, így a
komoly forrásból megvalósuló beruházás műemléki vonatkozásban is kiemelkedő. A
felújítás jelentőségéről így fogalmazott: „Gyerekekről van
szó: kisebbekről és egy kicsit
nagyobbakról. Amikor óvodáról, iskoláról, óvodai-iskolai
felújításról, illetve egy-egy
ilyen környezet megújításáról
beszélünk – egy közösség jövőjéről beszélünk. Nem mindegy, hogy a közösség jövőjét
képviselő gyerekek milyen
körülmények között nőnek
föl.”
A polgármester köszönetét fejezte ki az egyházmegyének a
feladatok és a komoly saját
erő felvállalásáért. Kiemelte,
hogy a kivitelező székesfehérvári cég „bentlakással” oldja
meg a felújítási munkálatokat
– amihez gratulálva türelmet
kért a pedagógusoktól, a családoktól és a környéken közlekedőktől.
A műszaki adatokat ismertetve Dózsa István egyházmegyei vagyonkezelő hangsúlyozta, hogy a műemléképület
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homlokzata ugyan megújul,
de nem változik – a beruházás
igazi értéke a funkcióját, felhasználását érintő változás.
Hét új helyiség, galériás tanári
szoba, gumiborítású sportpálya, egy izgalmas, zöld felületű átjáró az étkezőbe és egy
nagy multifunkciós aula: a kialakítások az épület mind a
négy szintjét érintik.
Már valóban nagyon szűkösen férnek el az épületben,
mondta el Csák Lajos iskolaigazgató. Köszönetet mondva
azt fogalmazta meg, hogy egy
másfajta építkezés is elkezdő-

dik hamarosan, amely egy értékben még gazdagabb, összetartó közösség megerősödését
jelenti majd az iskolában a
felújítás során.
A szerződést Spányi Antal
megyéspüspök és Halenár István, a kivitelező SHS-ÉPÍTŐ
Tervező és Kivitelező Kft.
ügyvezetője írták alá.
Az eseményen jelen volt
Ugrits Tamás pasztorális helynök, iskolabiztos.

Ismét „Kék sétát” szerveztek április 2-án, az autizmus
világnapján Székesfehérváron.
A „Ragyogj kékben!” jelszóval elindított nemzetközi mozgalomhoz az Autisták Országos Szövetsége fehérvári
tagszervezete, a Más Fogyatékos Alapítvány csatlakoztatta
a várost. Idén a székesfehérvári önkormányzat és a fehérvári
egyházmegye mellett több
oktatási intézmény is részt
vett a szervezésben.
A „Kék sétán” jelen volt
Mahlerné Köfner Anikó kuratóriumi elnök, Spányi Antal
megyéspüspök, és dr. CserPalkovics András polgármester is.
Az autizmus nincs összefüggésben az értelmi képességekkel, viszont az autizmussal
élők kapcsolatteremtő és kommunikációs képességei, szociális-érzelmi megnyilvánulásai
eltérnek az átlagostól. A Világnapon, amely az autizmus
spektrumzavarra irányítja a
figyelmet, számos szervezet
és az egyház képviselői, köz-

tük Spányi Antal megyéspüspök, az esemény fővédnöke is kifejezte elkötelezettségét a szemléletformálás és az
elfogadás mellett.
A résztvevők az Országalmánál találkoztak, és a Fő
utcán sétáltak végig. Az Autista Klubhoz, valamint az
Autisták Országos Szövetsége
székesfehérvári Info-Pontja és
a Más Fogyatékos Alapítvány
által elért érintettekhez és
családjaikhoz csatlakoztak az
Arany János Iskola Budai és
Seregélyesi úton működő
tagozatainak diákjai, az Ezredéves Iskola néhány tanulója, az Érted Vagyunk EGYMI
diákjai, a csókakői Autifarm
lakói és a Szent Kristóf Ház
lakói is.
És hogy a figyelemfelkeltés sikerült, jelzi, hogy nem
csak autizmussal élők családtagjai, barátai, és nem csak
pedagógusok vettek részt idén
a kék sétán.

Forrás:
szekesfehervar.hu
Fotó: Somogyi Tamás

Berta Kata
Fotó: szekesfehervar.hu
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Első alkalommal vették
magukhoz az Oltáriszentséget
a Szent Imre Iskola harmadik,
negyedik valamint ötödik évfolyamos tanulói Székesfehérváron a Szent Imre templomban április 27-én. Ugrits
Tamás pasztorális helynök,
iskolabiztos az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal való
első találkozáson arra bíztatta
a diákokat, hogy keresztény
életük középpontjában mindig az Úrral való találkozás
legyen, a kenyér és a bor vétele által.
Az iskolabiztos köszöntötte az iskolaigazgatót, az elsőáldozásra készülőket, hozzátartozóikat, a családtagokat,
és a megjelent pedagógusokat. „Öröm és büszkeség van
a szívünkben, amikor gyermekeink sikert érnek el, legyen bármilyen verseny, akár
sport, sakk, vagy egy kulturális, művészeti eredmény,
vagy éppen tanulmányi verseny. De mekkora büszkeség
és öröm, amikor a lelki élet
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területén sikerül gyermekinket nevelni, oktatni, sikerül
győzelemre vinni, eredményeket elérni. Mert a lelki életnek
is megvan a küzdelme és a
mérhető eredménye. Ilyen
győzelem az első szentgyónás
elvégzése és ilyen öröm és
büszkeség a mai szentáldozás.
Gyermekeink nem egy aranyérmet kapnak, hanem szívükbe kapják meg Jézus valóságos Szent Testét, hogy megőrizve istenfiúságukat, gyermeki lelkületüket; növekedjenek korban, bölcsességben és
kedvességben Isten és az emberek előtt.”
Az elsőáldozók mielőtt első
alkalommal vették magukhoz
az Oltáriszentséget, gondos
felkészítésben
részesültek
Ugrits Tamás atya vezetésével, illetve hitbéli tudásukat is
folyamatosan gyarapították a
Schreinerné Rodler Katalin tanító hittanóráin. Hogy tiszta
lélekkel részesüljenek a legszentebb Eucharisztia vételében, az elsőáldozási szentmi-

sét megelőző napokban elvégezték első szentgyónásukat.
Ugrits Tamás atya beszédében a 4. században élt Szent
Cirill, Jeruzsálem püspökének
a fiatalokhoz szóló szavait
idézte azokhoz, akik keresztségük után elsőáldozásban részesültek. A püspöki biztos
elmondta: ma sem tanít mást
az Egyház, mint hogy a kenyér valóban Jézus Szent Teste és a bor valóban Szent Vére
az Eucharisztiában. „Az Egyház ma is azt kéri mindannyiunktól, hogy jó lelkiismerettel, lelkünknek vidám és tiszta
arcát őrizzük meg, abban növekedjünk. Őrizzük meg igaznak ezt a belső lelki arcot,
hogy gyermekeink növekedjenek hitben, reményben és szeretetben. Imádkozzunk értük
és mutassunk példát, hogy a
keresztény hitben lelki fiatalságuk, szépségük, arcuk vidámsága, tisztasága megmaradjon most és mindörökké.”
A szentbeszédet követően
a lelki és gondolati felkészítés

után várakozással telve álltak
a templomban az elsőáldozásra várók, hogy, égő gyertyával a kezükben megújítsák
keresztségi
fogadalmukat,
majd életükben először szentáldozáshoz járuljanak.
Az iskola elsőáldozói miután Krisztus testét magukhoz
vették, ünnepélyesen ígéretet
tettek Jézusnak, hogy mindennap imádkoznak, vasárnap
misére járnak és gyakran áldoznak, rendszeresen gyónnak és másoknak a Mennyei
Atya gyermekeként, sok örömet szereznek.
A szentmise után Ugrits
Tamás atya a Szent István
Hitoktatási és Művelődési
Házba invitálta elsőáldozóinkat és családtagjaikat, ahol
harmadikosaink verses-dalos
műsorral, egy-egy csokor virággal, a szülők képviselőivel
együtt, köszönték meg a felkészítést tanítóiknak.
Dunai Rita és Berta Kata
Fotó: Nagy Anikó
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A szent három nap, nagycsütörtök, nagypéntek és az
ünnepélyes húsvéti vigílián,
nagyszombaton
emlékezik
meg a kereszténység Jézus
Krisztus
kínszenvedéséről,
kereszthaláláról és feltámadásáról.
Nagycsütörtökkel elkezdődött a húsvéti szent három
nap, az egyházi év legfontosabb időszaka. Délelőtt a püspöki székhelyeken országszerte megtartották a krizmaszentelési misét, amelyen a
főpásztorok megszentelték a
szentségek kiszolgáltatásához
használt olajokat.
Nagycsütörtökön este, az
utolsó vacsora emlékére celebrált ünnepi szentmisét
Spányi Antal megyéspüspök
a Szent Imre-templomban. A
főpásztor
szentbeszédében
hangsúlyozta: ezen az estén
Jézus szeretetének három legnagyobb tanújelét adta; megalapította az Oltáriszentséget,
a papságot, amely mindenkit
bekapcsol az egyház életébe a
szentségek által, és megmosta
tanítványai lábát, hogy példát
mutasson a szolgáló szeretetre. A szentbeszédet követően
a megyéspüspök a miseruhát
leváltva vászonkendőt kötött
maga elé, és megmosta a fehérvári plébániák képviselőtestületeiből érkezett 12 férfi
lábát. Az Oltáriszentséget őrzési helyére, a mellékoltárhoz
vitték, majd az oltárfosztás
szertartásával zárult a mise. A
szentmise után a hívek az
egyházmegye
kispapjainak
vezetésével imádságos virrasztást tartottak.
Hagyományosan
közös
keresztúttal emlékeztek Székesfehérvár hívei és papjai
Krisztus
kereszthalálára
Nagypénteken délután, a Pa-

lotavárosi Kálváriánál, Spányi
Antal megyéspüspök vezetésével. Idén sok százan jöttek
el, hogy imádsággal és énekkel kísérjék Jézus útját a tizennégy stáción keresztül, Pilátus ítéletétől a sírbatételig.
Az idei keresztút-járáson a
család állt a püspök elmélkedéseinek középpontjában. A
közös keresztút-járáson részt
vett Székesfehérvár polgármestere, dr. Cser-Palkovics
András, a város alpolgármesterei és önkormányzati képviselői is.
A nagypénteki igeliturgiát
és szertartást ugyancsak a
Szent
Imre-templomban
Spányi Antal megyéspüspök
vezette, aki a csöndes bevonulás után arcra borult az oltár előtt. A szertartás ünnepélyesség nélkül, a legnagyobb
egyszerűségben zajlott. Majd
az olvasmányok fölolvasása
után a passió eléneklése következett. „Új életet kaptunk,
új életet kezdhetünk” – hangsúlyozta Spányi Antal püspök
szentbeszédében. „A bűnbocsánat nem valami távoli remény, hanem minden keresztény ember számára fölkínált
lehetőség.” A szertartásban
elhangzottak az egész világért
mondott egyetemes könyörgések, amelyet a kereszthódolat követett.
Nagyszombaton a húsvét
ünnepének előesti miséje tűzszenteléssel kezdődött a Szent
Imre-templom előterében; a
sötétségből kivezető fény és
világosság által a gyász
csendjét a remény és öröm fényességévé változtatva. „Jézus Krisztus, tegnap és ma, Ő
a Kezdet és a Vég, Ő az Alfa
és az Omega. Övé az idő és
Övé az örökkévalóság. Övé a
dicsőség és a hatalom mind-

örökkön örökké” – imádkozta
a főpásztor, majd a megszentelt tűzről meggyújtott húsvéti
gyertyát az asszisztencia kíséretében bevitte a templomhajóba, közben a diakónus énekelve hirdette: „Krisztus világossága!” Az igeliturgia ószövetségi olvasmányait követően, a húsvéti örömének, az
Exultet elhangzása után kigyúltak a fények, megszólalt
az orgona, és ismét szóltak a
csengők. Az újszövetségi olvasmányokat követte az Úr
feltámadásának evangéliuma,
Lukács evangélista szerint.
Ünnepi beszédében a főpásztor kiemelte: „Láttuk Krisztus
halálát és Krisztust a sírban.
És most ünneplünk valami
egészen újat; a harmadnapja
lezárt sírban lévő előjön, dicsőségben, hogy igazolja mindazt, amit mondott, és igazolja
mindazt, ami az embernek remény és öröm.” A szentbeszéd után vízszentelés és a keresztség liturgiája következett,
mely során egy fiatal felnőttet
részesített a keresztség és bérmálás szentségében a megyéspüspök. A szentmise ünnepélyesen folytatódott, és az Oltáriszentség visszatért a templomba. A szentmise végén ke-
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rült sor a hagyományos körmenetre a belvárosban, amelynek során elénekelték a Te
Deumot. Majd visszatérve a
templomba, a litániát követően a hívek áldásban részesültek.
Húsvétvasárnap,
Urunk
feltámadásának napján Spányi
Antal megyéspüspök homíliájában hangsúlyozta: „Krisztus
húsvéti feltámadása arra hív
meg bennünket, hogy újjászülessünk, krisztusi emberként
szülessünk újjá, új erkölcsi
tartással, új gondolkodásmóddal. Naponta döntenünk kell,
mert a gonosz, az istenellenes
erő éppúgy jelen van a világban, mint ahogy jelen van a
világban az Isten” – mondta a
főpásztor, majd hozzátette:
„Engedjük húsvét örömét szívünkbe, hagyjuk, hogy átjárjon bennünket, és értsük meg,
hogy a hit sohasem volt magánügy. Szívből kívánom,
hogy ez az öröm töltse el lelkünket, nemcsak egyetlen
napra, hanem életünk minden
napján” – zárta ünnepi gondolatait a főpásztor.
Berta Kata
Képek:
Somogyi Tamás
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A karitatív szervezetek intézmények, modellprogramok
és segélyakciók működtetésével jelentős mértékben részt
vesznek a szociális gondoskodás területein a rászorulók ellátásában. Az országos hatáskörű és jelentőségű segélyszervezetek infrastrukturális
fejlesztésére kiírt EFOP pályázaton a Katolikus Karitász
650.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el
egy logisztikai központ létrehozására. Székesfehérvár önkormányzatának további támogatásával az Alba Ipari Zónában indulhat el idén áprilisban a beruházás. Az alapkőletétel ünnepségét, április 8-án
Spányi Antal megyéspüspök,
a Katolikus Karitász elnöke
nyitotta meg.
A Karitász elnöke elmondta, a segélyszervezetek, így a
Katolikus Karitász is saját forrásból, adományokból és költségvetési támogatásokból biztosítják működésüket, a rászoruló célcsoportokért végzett
programjaikat. A fejlesztésre,
a kapacitások bővítésére nincsenek elegendő forrásaik, így
ez a forrás nagyon fontos volt
a szervezet raktárbázisainak,
eszközparkjának bővítésére,
továbbá a meglévő ingatlanok
fejlesztésére és ezen keresztül
a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, segítése
szempontjából.
A kormány a segélyszervezeteknek mintegy 4,5 milliárd
forint támogatást biztosít, így
az ország harmincöt településén, negyven helyszínen valósulhatnak meg beruházások –
mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az államtitkár beszélt az összefogásról,
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amely lehetővé teszi hat nagy
karitatív szervezet 650-650,
míg a három kisebb 200-200
millió forintos támogatását.
„Ez a hatalmas fejlesztés azért
is jelentős, mert 9 éve kiüresedett a karitatív szervezetek támogatása, és nem voltak megfelelő rendelkezések tevékenységük biztosítására.”
Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár a Karitász munkájáról, a másokról
való gondoskodásról, mint
nemzetstratégiai ügyről beszélt. Hangsúlyozta, a szociális terület lényege a közösségépítés, és nem egy bajbajutott
ember magánügye, és nem is a
bajbajutott ember és az állam
magánügye – az mindannyiunk ügye.”
Ünnepnapnak nevezte az
alapkőletétel eseményét dr.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, aki
az építési helyszín fontosságát
emelte ki. „Egy hosszú évtizedek óta fejlődő ipari gazdasági
környezetben Székesfehérvár
megmutathatja, hogy a jelentős magyar tulajdonú cégek
között méltó helye van a karitatív szervezetnek.”
A Székesfehérváron épülő
karitász logisztikai központot
Forgács József projekt szakmai vezető mutatta be, aki elmondta, a létesítmény a helyi
és környékbeli, valamint a
nyugati országrész szociális
feladatellátását biztosítja, valamint az önkéntesek bázisa is
lesz.
A segélyszervezetek, így a
Katolikus Karitász is saját forrásból, adományokból és költségvetési támogatásokból biztosítják működésüket, a rászoruló célcsoportokért végzett
programjaikat. A fejlesztésre,

a kapacitások bővítésére
nincsenek elegendő forrásaik, így ez a forrás nagyon
fontos volt a szervezet számára.
A Katolikus Karitász
hálózatának infrastrukturális
fejlesztése a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében” elnevezésű projekt
keretében 3 helyszínen 1
meglévő épület felújítása és a
szolgáltatások bővítését, a
rászoruló célcsoportok igényeit figyelembe vevő bővítése, valamint 2 új logisztikai, koordinációs központ
építése, továbbá fejlesztési,
katasztrófavédelmi és szociális célú eszközök, járművek
beszerzése valósul meg. A
fejlesztések során a Katolikus Karitász új központjai
Felsőzsolcán és Székesfehérváron, a célszerű kialakítással és a szükséges eszközök
beszerzésével katasztrófa- és
vészhelyzeti
mentéshez,
gyorssegélyezéshez, újjáépí-

téshez szükséges tevékenység is lehetővé válik, így a
Katolikus Karitász vészhelyzeti bázisaiként is működnek
majd. Pécs városában a Katolikus Karitász regionális feladatellátását segítő koordinációs, képzési és önkéntes központ kerül kialakításra a meglévő épületek felújításával és
berendezésével.
Az ünnepség végén a Katolikus Karitász székesfehérvári
logisztikai központjának időkapszulájába
elhelyeztek
néhány
kordokumentumot,
többek között egy okiratot a
jelenlevő közéleti és egyházi
vezetők aláírásával.
Az alapkövet Spányi Antal
megyéspüspök, a Katolikus
Karitász elnöke áldotta meg,
Écsy Gábor karitászigazgatóval és helyezte el a megjelent
támogatókkal.
Berta Kata
Fotó:
Simon Erika
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A Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatóknak és
lelkipásztori munkatársaknak
szóló nagyböjti lelkigyakorlatát Spányi Antal megyéspüspök szentmisével nyitotta meg
március 30-án. Beszédében
rávilágított: a legjobb módja a
gyermekek tanításának, ha
életünk példájával bemutatjuk
nekik azokat a keresztény értékeket és igazságokat, amelyeket szeretnénk, hogy megértsenek és beépüljön életükbe. A szentmise után a Szent
István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódó napon
a hitoktatási referensek egy
különleges keresztútra hívták
a jelenlevőket.
„Az Isten ismeretet, a hitet
a fiatalok elé kell élni, erőteljesen megélni, mert eszményekre van szükségük, amelyekre fogékonyak” – mondta
a főpásztor, majd az aktuális
evangéliumi részről, a farizeusról és a vámosról szóló példabeszédről elmélkedett. Jézus szavai szerint az egyik
igaznak tartotta magát, de
nem vált javára, a másik megmaradt önmaga, bűnösnek
vallotta magát, és mégis megkapta a kegyelmet. „Az ember
könnyen esik önmaga igazolásának kelepcéjébe, megmagyarázza bűneit, felmenti magát körülményeivel, és azzal,
hogy mások is ilyenek. Könynyen csapdába ejtenek a gondolkodásunkat befolyásoló, a
szellemi életben zűrzavart
keltő hírek a világból. A hazugságok, a féligazságok az
értékeket meghamisítják, a
pillanatnak élő ember életstílusát hirdetik, életfelfogását
erősítik. Ebben a minden bűnt
jóváhagyó toleranciában a saját tudatlanságunk is összezavarhat bennünket. Fontos,
hogy azt az igazságot keres-

sük, amit az egyház tanít,
mert segítséget kapunk abban, hogy mit kell meghallanunk, tennünk, hinnünk és élnünk. Ez a nagyböjt arra hív,
hogy világosan nézzünk
szembe önmagunkkal, és az
átlagosnál jobban keressük,
mi az igazság.”
A megyéspüspök arra is
felhívta a figyelmet, elsődleges feladatunk példát mutatni
a gyermekeknek, hogy megtapasztalják, Krisztus szeretete éltet minket. „Ne csak az
igaz Isten-ismeretet követeljük, hanem segítsük őket,
hogy aszerint is éljenek, és
maradjon meg bennük felnőttként is a megújulás készsége, a hitben való elmélyülés
utáni vágy. Sohase „hűljön”
ki a szívük a bennünket megváltó Isten szeretetére, ne váljanak felszínes emberekké,
hanem készek legyenek tanúságtevő módon a világot formálni” – fejezte be beszédét a
megyéspüspök.
A hitoktatókat és lelkipásztori munkatársakat Ugrits
Tamás pasztorális helynök
köszöntötte a teljesen megtelt
Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban. Örömét
fejezte ki, hogy a katekéták
számára egyre inkább érték a
lelki nap, a közös összejövetel, amelynek elsődleges értéke, hogy érezhetik, nincsenek
egyedül, mellettük áll az egyház, a papok, a munkatársak.
A lelki nap második felében a hitoktatási referensek
egy különleges keresztútra
hívták kollégáikat. A zenés,
képes vetítés alatt a keresztet
hordozó Jézus anyjával, Máriával, Cirenei Simonnal, Veronikával, a siratóasszonyokkal való találkozásait fiktív
párbeszédek formájában elmélkedték végig. De az ele-
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sés és a kereszthalál stációi is
helyet kaptak, mint az emberi
élet súlyos küzdelmeivel való
találkozás színterei. Az elmélkedések után a megjelentek a
köszönet és a hála szavaival
egy papírvirágot helyeztek el a
teremben felállított kereszt
előtt.
A püspöki zárszó után, az

egyházmegye elismeréseként
a hitoktatók ajándékokat vehettek át, amelyek hasznosak
lehetnek a hittanóra megtartásához, és húsvéti gondolatokat
húzhattak az idei ünnep elmélyítésére.

Az idei év volt a negyedik
alkalom, hogy megrendezték
Enyingen a Rügypattintó
futást, melyre a Kristóf Ház
fiataljai is meghívást kaptak.
Április 16-án reggel kicsit
meg voltunk ijedve, mert az
előző napi eső miatt elég nagy
sár volt. Hat fiatallal indultunk útnak, akik nagy lelkesedéssel várták a rendezvényt.
A megnyitó és a rajtszámok felvétele után mindenki
a maga módján teljesítette
az 1200 méteres távot. Ezenkívül lehetőség volt még 5, 10
és 21 km-es távok megtételére is.
A versenyzés után a településen működő sportszerve-

zetek bemutatói következtek
(karate, jóga, nordic walking,
foci), valamint különböző
sporteszközök kipróbálására
volt lehetőség (kettlebell,
TRX, airsoft, pingpong). A
fiataloknak az evezőpadon
való edzés tetszett a legjobban. Rögtön jött is az ötlet,
hogy de jó lenne egy ilyen a
támogatott lakhatásban. A
hideg batyus ebéd elfogyasztása után jókat beszélgettünk a
Polgárdi tekerespusztai és a
Viktória Rehabilitációs Központ lakóival. A tombolasorsolás után fáradtan, de tele
élményekkel indultunk haza.

Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás

Karitász
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A fehérvári Szent István
Hitoktatási és Művelődési
Házban mutatták be Vakler
Lajos, az Árpád-ház nagy királyait bemutató dokumentumfilm-sorozatának újabb epizódját és a filmhez kapcsolódó, Simon Erika fotóriporter alkotásaiból rendezett fotókiállítást
április 8-án. „Olyan kort élünk,
amikor Szent László nyomán
újra fel kell fedeznünk a keresztényi erő értékét a mai erőkultusszal szemben” – hangsúlyozta a filmbemutató előtt
Spányi Antal megyéspüspök.
„Az erő önmagában nem érték,
nem cél, hanem eszköz. Az erő
lélek,
akarat,
odaadás.”
Székesfehérvár Önkormányzata és a Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával a Fehérvár Televízió stábja Erdélyben járt, hogy ott Szent László
nyomában haladva megmutassák, mennyire élő ma is a lovagkirályt övező tisztelet.
Vakler Lajos rendező, Megyeri
Zoltán operatőr és a vágó,
Szentmiklósi Dávid vállalták a
dokumentumfilm elkészítését.
Az alkotás tizenhárom településen kalauzolja végig a nézőket, fókuszban a Szent Lászlólegendát bemutató templomokkal és falfestményekkel.
A főpásztor köszönetet
mondott az alkotóknak, hogy
méltó emléket állítottak a Lo-
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vagkirály alakjának, akiről
püspökelődje, Prohászka szavait idézte: ,,A magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté. Szent László
nem tanít; ő nem apostol; de ő
küzd, harcol, s győz a kereszténységért. A nép hajlamait,
harci hagyományait, bátorságát, vitézségét lépteti be az eddig inkább csak tűrő, szenvedő, csöndes megadású kereszténységbe, s ezzel vezeti be az
egyházat a magyar népéletbe.
A népnek ugyanis a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. A régi vitézséget Szent László tüntette föl önmagán; e jellemvonása által szívén ragadta meg a
nemzetet; öröme s eszmény
László lett; dicshimnuszt zeng
a legenda róla; alakjába beleszövődik a keresztény lelkesülés minden nagy gondolata s
meleg érzelme.” Spányi Antal
püspök beszélt Szent László
európai szemléletéről, amely
egyben az ország stabilitásának és megszilárdulóban lévő
keresztény kultúrájának védelmét is jelentette. Kirajzolta
egy régió körvonalait, amely
Horvátországtól a magyar,
cseh, lengyel területeken át
egészen a keleti keresztényég
határáig terjedt, de nem egyetlen birodalomként, hanem a
szövetségesek összetartása és
emberi közelsége révén.

A középkori Magyarország – történeti, politikai és
lelki értelemben véve is –
egyik legjelentősebb alakját,
Szent László királyt III. Béla
király kérésére III. Celesztin
pápa avatta szentté 1192-ben.
„Egész életét - a harcos vitézség mellett - a keresztény
szelídségben élte. A Szent
László-i férfiúság egyenes,
szilárd. Az igazságot védi, az
elvekért síkra száll, meri vállalni a felelősséget” – hangsúlyozta köszöntőjében még
a megyéspüspök.
Vakler Lajos rendezőszerkesztő a bemutatón elmondta: „Úgy gondoltam,
hogy a Szent István-filmet
folytatni kell, hiszen 2022ben az Aranybulla nyolcszázadik évfordulója lesz. Körbejárjuk a Kárpát-medencét,
ha úgy tetszik, az egykori
nagy Magyarországot. Most
Erdélyre került sor. …
„Egyszerű volt a dolgunk,
mivel gyakorta járunk Székelyföldön, és felfigyeltünk
arra, mennyire élő még ma is
náluk a Szent László-kultusz.

Szent Istvánt elismerik, mint
államalapítót, Szent Lászlót
viszont legendának tekintik a
mai napig."
A stáb forgatott például a
székelyderzsi és a gelencei
templomban, melyek az
Unesco Világörökség részei,
illetve a filmben bemutatják a
nagyváradi székesegyházat,
amely Közép-Európa legnagyobb barokk temploma. A
filmben csak egyházi személyek szólalnak meg: Gábor
Zoltán katolikus pap, Kovács
István, a sepsiszentgyörgyi
unitárius
egyházközösség
közügyigazgatója. A dokumentumfilmben bemutatásra
kerül minden keresztény
felekezet temploma, amelyek
elsősorban falfestményekkel
őrzik a Szent Lászlói hagyományt, legendát.
A filmvetítést Heinczinger
Miklós „Mika”, a Misztrál
együttes alapító tagjának
koncertje követte, aki a film
zenéjének szerzője.
Berta Kata
Fotó: Lugosi Balázs

Június 10-én, Pünkösdhétfőn kerül megrendezésre idén Székesfehérváron a Bregyó Közi Ifjúsági Szabadidő Központban a 14. Egyházmegyei Nap. A találkozó délelőtt 10 órától délután 4 óráig tart.
Ebben az évben is szeretettel hívjuk keresztény családjainkat a találkozóra, ahol a gyermekjátékok mellett
minden korosztálynak színvonalas lelki-szellemi programot kínálunk.
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„A 2020. szeptember 13–
20-ig, Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszus
olyan világesemény lesz,
amely minden jó szándékú embernek szól. Mert mindenki
kapott meghívást Isten Országába” – mondta Fábry Kornél,
a NEK főtitkára Székesfehérváron, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban
tartott előadásában március
27-én.
Kornél atya arról beszélt a
fehérváriaknak, hogy a világméretű ünnepségsorozat szeretné közelebb hozni az Eucharisztiát az emberekhez, és
célja az is, hogy a katolikusok
tanúságot tegyenek hitükről.
„Mert van mit mondaniuk a világnak. Nem mindegy, hol
töltjük az örök életet és kivel”
- mondta a főtitkár, majd hozzátette: „Az Eucharisztikus
Kongresszuson Jézus Krisztust
ünnepeljük, ez egy hatalmas
lehetőség arra, hogy az Egyház
tanúságot tegyen a Krisztustól
kapott örömhírről, amire egy
világeseményen nagyon sokan
odafigyelnek.”
Az Eucharisztikus Kongresszus történetének áttekintése után a főtitkár a magyarországi kongresszust megelőző
három, pünkösdtől pünkösdig
tartó előkészületi évről beszélt,
amelynek már az eredményei
is megvannak. Megnyíltak a
templomok, sok helyen reggeltől késő estig van lehetőség
szentségimádásra, vagy akár
0–24 órában is.
Elmondta, milyen programok várhatók még a nagy rendezvényig, hol tart a szervezés,
vagyis milyen háttérmunka
zajlik a NEK Titkárságán. Bemutatta a soron következő, va-

lamint a 2020-ban Budapesten
megrendezésre kerülő központi rendezvényeket. A főbb előkészületi események közül kiemelte az ún. „Forráspont” ifjúsági eucharisztikus napot,
amellyel a fiatalok is készülnek a kongresszusra, 2019.
szeptember 21-én.
A köztes programokra kitérve a főtitkár elmondta, most
vagyunk a második évben,
amely a NEKtek! – Veletek! Minden forrásom belőled fakad (Zsolt 87,7). – mottóval
indult. Ez az év lehetőséget ad
arra, hogy az Egyház közösségeit megerősítse, és a szervezésbe, az imádságba, közösségépítésbe bekapcsolják a világiakat. Az első év során
hangsúlyt kapott a szentségimádás a „Szentségimádás Iskolájával”, a második évben
pedig a szentmise kerül a fókuszba. Felhívta a figyelmet
arra, hogy nemcsak a programok, a regisztráció miatt érdemes felkeresni a https://
www.facebook.com/nek2020/
-ot vagy a www.iec2020.hu
oldalt, hanem a tematikus évek
ötletfüzetei is letölthetők onnan.
A harmadik év a misszió
éve lesz, amely elsősorban a
tanúságtevő, hiteles keresztény
életre fókuszál. A következő
füzetet Pünkösdkor adják ki és
Michael White Tom Corcoran:
Újraépítve című könyvét is,
amely arról szól, hogyan lehet
egy élettelen plébániából miszsziós plébániát építeni.
A főtitkár a 2020-as rendezvények közül a nyitó szentmisére külön felhívta a figyelmet. „A 2016-ban Cebu Cityben rendezett kongresszuson
5000 gyermek vett részt az elsőáldozáson. A budapesti nyitó

rendezvényre szintén meghívjuk az elsőáldozókat. A Legyél Te is részese az életre
szóló élménynek! – felhívásra
már regisztrálni lehet a Kongresszus honlapján.”
Fábry Kornél atya beszélt
a Kongresszusra tervezett
közös szentségimádásról a
Szent István Bazilika előtt,
valamint az Eucharisztikus
gyertyás körmenetről a Hősök
teréig.
A „Legyetek tehát irgalmasok” – Minden forrásom
belőled fakad (Zsolt 87,7).
Ki-NEK? Mi-NEK? Minden-
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ki-NEK!” című előadásán
Fábry Kornél hangsúlyozta:
„Az Eucharisztikus Kongresszus Magyarország számára nagy lehetőség a világ
előtti kulturális és spirituális
bemutatkozásra, arra, hogy
bemutassuk hazánk hitéletét,
hogy sok keresőt vonzzunk
magunkhoz, hogy az Egyház
tanúságot tegyen a Krisztustól kapott örömhírről, amire
egy világeseményen nagyon
sokan odafigyelnek.”
Berta Kata
Fotó: Molnár Viktória
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21. alkalommal szerveztek
Regionális Karizmatikus Találkozót a Székesfehérvári
Egyházmegyében. Az Evezz a
mélyre Lukács evangéliumából való idézettel meghirdetett
alkalmat május 1-jén a fehérvári Magyarok Nagyasszonya
Templomban rendezték meg.
Tornyai Gábor plébános az
Effeta közösségre bízva a
szervezést, hívta össze az egyházmegye karizmatikus közösségeit. „Az egyházközség
számára a Szentlélek az életet
jelenti, hiszen olyan közösségként létezünk, amit a Szentlélek hívott és gyűjtött egybe.
Ez a mai nap különösen is
fontos közösségünk számára,
hiszen a plébánia egyik imacsoportja,
közössége,
az
Effeta szervezte ezt az alkalmat. Az egyházmegye minden
pontjáról meghívták a karizmatikus lelkiséghez tartozó
embereket, csoportokat. Ez
így nemcsak helyi ünnep lett,
hanem közösségi ünnep, az
egyház ünnepe. Emberek, akiket az Isten szeretete megragadott és úgy ragadott meg,
hogy rá tudnak csodálkozni
saját megajándékozottságukra,
azok tudtak így együtt lenni és
ünnepelni.” – mondta köszöntőjében a plébános.
Az alkalmon dicsőítés, tanítás és a szokásostól eltérő formában tanúságtételek
hangzottak el. Egy Lélek Három út - címmel Kunszabó
Zoltán, állandó diakónus, az
Új Jeruzsálem közösség alapító-vezetője, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás
Nemzeti Szolgáló Bizottságának elnöke, Sipos Gyula, a
Szeretet Földje Szolgálat vezetője és Magasi Mónika,
csákvári hitoktató egy interjú
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beszélgetés keretében vallottak arról, hogyan szólította
meg és hívja ma is őket a
Szentlélek az Egyház szolgálatára, Krisztus követésére.
Gyógyító imaalkalmat tartott
Gerendai Sándor csákvári
plébános.
Az egész napos szentségimádás mellett gyónásra, lelki
beszélgetésekre és közbenjáró
imára is volt lehetőség. A
gyermekeknek hitoktatók, és
az Antióchia közösség tagjai
szerveztek programot.
A találkozón Tornyai Gábor plébános arról beszélt, a
lelkiségi napot azzal a szándékkal hozták létre, hogy
akik eljönnek, azok hallják
meg újra Jézus hívó szavát.
„Jézus szólít minket és a karizmák által követésére hív.
Jézusnak szokása, hogy kihív
bennünket, kihív a megszokásainkból, az önzésünkből, a
biztonságunkból. Az apostolok ezt élték meg, amikor a
csodálatos halfogás élményét
átélték. Egész éjszaka dolgoztak, küszködtek, de amikor
Jézussal találkoztak, akkor
azt mondta nekik: Evezzetek
ki a mélyre és vessétek ki újra
a hálót, hogy a biztonságotokból, a megszokásaitokból,
a rutinotokból lépjetek ki.” –

hangzott el a beszédben.
„Nagyon nagy kísértése a kereszténységünknek, de a hétköznapjainknak is az, hogy a
rutin és a megszokás rabjaivá
válunk. Hogyha nem halljuk
meg az ebből kihívó szót, akkor beszűkül az életünk. De
ha meghalljuk azt, hogy
„Evezz a mélyre”, lépj ki
vagy hagyd a megszokottat,
akkor ez az élet felé vezet
bennünket. Az egyik legfontosabb dolog, hogy a kereszténységünk az egy élettel teli,
örömmel teli valóság.”
A találkozó egyik csúcspontja volt, a közös szentségimádás Spányi Antal megyéspüspök vezetésével, majd a
főpásztori szentmise. A püspök beszédében azt hangsúlyozta, amikor fogyatkozóban
van a hit a világban, nagyon
fontos kérdés, hogyan tudjuk
megélni kereszténységünket,
Krisztus követésünket. „A hit
talán azért van fogyatkozóban
a mai világban, mert kevés a
hitről szerzett tudásunk, bizonytalan a hitünk. Ezeket a
fehér foltokat, hiányosságokat
szeretnék sokszor betölteni
olyan gesztusokkal, olyan formákkal, amelyekkel a világ
nem tud mit kezdeni. Ezek
csak önmagunk számára lesz

nek fontosak.” – emelte ki a
főpásztor, majd így folytatta:
„A keresztény ember küldetése, hogy a világ felé tudjon tanúskodni. Az igazi karizma arról szól, hogy megtalálom ennek a módját, mert kinyílok a
Szentlélek számára, magamat
átadom Neki. Nem a Szentlelket akarom saját céljaimra felhasználni, hanem hagyom, engem használjon fel a Szentlélek. Hogy tudjak világos fogalmakkal, világos élettel,
vonzó élettel hitről szóló példát mutatni a világnak. Amiről
Szent Pálnál is olvasunk, amikor a karizmákról szól, a nyelveken való beszélésről. Nagyon fontos, hogy a hitben való elmélyedésre nagyon nagy
hangsúlyt fektessünk, és tanuljuk, ismerjük meg a hitet. Nem
azt, hogy el tudjuk mondani az
Egyház imáit tökéletesen, hanem hogy azt az igazságot,
amit Krisztus hozott, azt a tanítást, amit az Egyház közvetít, azt fogadjuk be, és életünket ez formálja. A mai világban sokan vannak, akik ezt a
tiszta, világos, határozott tanítást hiányolják és várják az
Egyház részéről.” – zárta beszédét.
A szentmise végén a püspöki áldás után a találkozó
imádsággal és dicsőítő dalokkal zárult.
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás
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Tizenkét diák részvételével
rendezték meg április 5-én a
X. Fehérvári Versünnep döntőjét. A zsűri magas színvonalú produkciókat láthatott a
Városháza
Dísztermének
színpadán, a fiatalok szavalataikkal bizonyították, hogy
szeretik és értik is a verseket.
A Versünnep győztese a
zsűri döntése alapján Kneifel
Nóra lett, aki Gyóni Géza:
Csak egy éjszakára című versét szavalta.
A X. Fehérvári Versünnep
zsűrijének elnöke ezúttal is
Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas Érdemes Művész volt, a zsűri tagjai között
pedig Závodszky Noémi színművész, Vakler Lajos újságíró, Bobory Zoltán író, költő
és Tornyai Gábor plébános
atya kapott helyet.
A döntő megnyitóján
Hagymásy András, a Fehérvár Médiacentrum Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte,
évről évre látszik, hogy ebben
a városban számos olyan tehetség nevelkedik, akik méltán állnak színpadra és mutatják meg tehetségüket az egész
városnak.

A X. Fehérvári Versünnep
fináléjában Balázs Fanni
Fernando Passoa: Pacal portói
módra, Kneifel Nóra Gyóni
Géza: Csak egy éjszakára...,
Csengey Márton Arany János:
Visszatekintés, Rásky Gergő
pedig Szabó Lőrinc: Kalibán
című versét szavalta. Kiss
Viktória Reményik Sándor:
Vájd ki, Brunner Mátyás
Kosztolányi Dezső: A rút varangyot véresen megöltük,
Kerényi Réka Szilvia Dsida
Jenő: Elárul, mert világít, Farkas Eszter Kőmíves Kelemen:
Magyar népballadáját szólaltatta meg. Baksa Ervin István
Karinthy Frigyes: Előszó,
Krencz
Virág
Zsófia
Reményik Sándor: Szeretnélek mellen ragadni..., Szipola
Antal Ady Endre: Finita, Balázs Fanni és Cser-Palkovics
Gergely pedig József Attila:
Minden rendű emberi dolgokhoz című versével érkezett a
döntőre.
A szavalatok után a zsűri
döntéshozatalra vonult vissza,
majd a rendezvény két fővédnöke, Spányi Antal püspök és
Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a ver-

senyzőket és a hallgatóságot.
„Ezen a Versünnepen olyan
ajándékokat kaptunk, melyek
fontosak az ember életében.
Nem valamiféle ünnepi kacatot, hanem valamit, ami elkísér bennünket, ami az életünket teszi jobbá és gazdagabbá.
Fontos ez nekünk most, amikor azt látjuk, hogy bizonyos
törekvések olyan emberi értékeket szorítanak háttérbe,
vagy próbálnak elvalótlanítani, amelyek hozzá tartoznak
egy nemzet létéhez, de hozzá
tartoznak egy ember létéhez
is. A gyökerek, a nyelv, a
szellemiség, a hagyomány,
mindaz, ami megtart bennünket." - fogalmazott Spányi
Antal megyéspüspök.
Köszöntőjében dr. CserPalkovics András polgármester arról szólt, hogy a X. Fehérvári Versünnep után nyugodtan mondhatjuk, hogy a
város kulturális és oktatási
életének hagyománya lett ez a
rendezvény. Székesfehérvár
polgármestere
köszönetet
mondott mindenkinek, aki
segített ebben, különösen a
Fehérvár Médiacentrumnak, a
zsűri tagjainak és a tehetséges
diákok tanárainak.
A zsűri döntését Kubik
Anna Kossuth- és Jászai Maridíjas Érdemes Művész ismertette: a harmadik helyezett
Kiss Viktória, a második helyezett Csengey Márton, az
első helyezett pedig Kneifel
Nóra lett.
A Fehérvár Médiacentrum
különdíját Farkas Eszter vehette át Hagymásy András
igazgatótól, míg Rásky Gergő
a SZÉPHŐ Zrt. különdíját
kapta. Szintén különdíjas lett
Cser-Palkovics Gergely, aki a
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a Jobtain Kft. különdíját vehette át.
A győztes, Kneifel Nóra, a
Teleki Gimnázium végzős
diákja nem először vett részt a
Versünnepen. A komoly témákat boncolgató költemények a kedvencei, nagyon
szereti József Attila verseit,
mégis Gyóni Géza verset
hozott a döntőre. Mentora
Varga Gabriella színésznő
volt.
A zsűri elnöke, Kubik
Anna Kossuth- és Jászai Maridíjas Érdemes Művész értékelésében kiemelte, hogy a versmondás igényes műfaj, amibe
sok munkát kell beletenni,
kemény órák, napok, hetek és
hónapok munkája van egy jó
produkció mögött. „Úgy gondoljuk, hogy magányos műfaj
a versmondás és mégis közösségformáló erő. Ha a döntősök
egymásra néznek életük folyamán bármikor, mindig cinkosság lesz a szemükben, ami
azért születik meg, mert arra
gondolnak, hogy magasrendű
gondolatokat tudnak kifejezni
olyan formában, amit csak a
költők tudnak megálmodni." mondta el Kubik Anna színművész.
Forrás és további képek:
szekesfehervar.hu
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Május 13. (hétfő) 17.30 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!
A rendezvény a „Horvát Táncház”
című sorozat részeként kerül bemutatásra,
melynek támogatója:
Miniszterelnökség Egyházi
és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága

Május 14. (kedd) 17.30 óra

Hegyekről és a lélekről

„A hegy, mint szimbólum. Határhelyzeteink
természete az énfejlődés tükrében.”

Nedeczky Júlia

hegymászó – pszichológus
vetített képes előadása
Az előadáson közreműködik:

Farkas Virág

Nedeczky Júlia
azon kevés hölgyek egyike,
akik jártak 8000 méteres csúcson,
és aki emellett pszichológiával és zenével is foglalkozik.

Május 16. (csütörtök) 17.30 óra

Dr. Csókay András idegsebész ajánlásával

MENNYORSZÁG ÉS POKOL
Az afrikai orvosmissziókban

Dr. Fodor Réka
belgyógyász

előadása

„Több országban voltam ösztöndíjas (Svédország, NagyBritannia, Thaiföld). Pályafutásomat a mentőknél kezdtem,
majd 2006-ban szakvizsgáztam háziorvostanból. 8 évig saját
praxist vezettem Fóton, jelenleg a sürgősségi betegellátásban
tevékenykedek, és az egészségmegőrzést, prevenciót tanítom.”
„2018 januárjában elmentem Csókay András idegsebész előadására, aki négy nappal később indult Nigériába, egy katolikus kórházba. Odamentem hozzá az előadás után, elmondtam
neki, hogy egy belgyógyászati misszióra készülök Afrikába.
Neki köszönhetem, hogy eljuthatok ugyanabba a nigériai kórházba, ahol ő dolgozott. Így az infrastruktúra és az emberi segítség, ami nélkül odakint mozdulni se tudnék, jobban
a rendelkezésemre áll majd. Ott még a sima penicillin is hat

egy tályogos mandulára, ami az európaiakra sokszor már hatástalan, de hiába kerül átszámítva csak háromszáz forintba, ha
azt sem tudják megfizetni. Egy missziós orvosnak nagyban kell
gondolkodnia ahhoz, hogy a kint töltött ideje hatásos legyen,
vagyis annyi pénzt kell gyűjtenie, hogy ott helyben megvásárolhassa a betegeinek a szükséges gyógyszereket. Az előadásaimon könnyes szemeket látok, megveszik a könyvemet, adakoznak. Ha nem végezném a felkészülés, az alamizsnagyűjtés munkáját, talán én is csak olyan embereket látnék, mint akik itt járnak körülöttünk ebben az üzletközpontban, leszegett fejjel, föl
sem nézve. A derű, életigenlés nem anyagi kérdés, hanem lelki
irányultság. Az európai emberek anyagi jólétre és célra törekvése jó dolog, de csak akkor, ha nem folyton a nincsre koncentrálunk. Afrikában egyszerre van jelen a pokol és a mennyország.
Pokoli dolog az, amikor idegsebészként látom, hogy egy kisgyermeket simán meg lehetett volna menteni egy egyszerű műtéttel, de hiányzott az életben maradásához háromszáz dollár.
Ott van azonban a mennyország is, mert a cudar körülmények
ellenére is élő, mély hit jellemzi az ottaniakat – a legnagyobb
szegénység, nyomor közepette is.
A hívő ember célja, hogy ne maradjon meg csupán az ész szintjén, hanem jusson el a belső megtapasztalásig, és az a közösségi
élmény, amit átélünk az afrikai orvosmissziónk során, meghozza ezt a megtapasztalást.”
Bemutatásra kerül

AFRÉKA című könyve
Ajánlott támogatási összeg: 500 forint!
Május 21. (hétfő)

A „Zenei nevelésért” Alapítvány
20 éves jubileumi
hangversenye
Május 22. (szerda) 18 óra

a Musica Bella Vonószenekar
évadzáró koncertje
Vezényel:

dr. Szabó Balázs
Május 27. (hétfő) 17 óra
Útkereső Filmklub

AZ IDŐK JELEI

magyar dokumentumfilm (2018.) 65 perc
Rendező:

Krisztics Dezső, Szögi Lackó
Képesek vagyunk-e ma is a négy sarkalatos erény - az igazságosság, a mértékletesség, a lelki erősség és az okosság - mentén élni az életünket, vagy ez csupán utópia egy olyan társadalomban, amely morális válságot él meg, mert elvesztette a kapaszkodóit? A film többek között erre keresi a választ

A belépés díjtalan!
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Május 30. (csütörtök) 17.30 óra
a Székesfehérvári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében

A magyar-horvát kiegyezés
megkötése és következményei
Előadó:

Schwärczwölder Ádám

történész, VERITAS Történetkutató Intézet Dualizmus-kori
Kutatócsoport tagja

Ingyenes gyermekprogramok
minden héten:
Minden szerdán 9.30-11 óráig

Felfedezem a világot…
játékkal
mozgással
alkotással
zenével

A belépés díjtalan!

csak játékosan!

A rendezvény a „Horvát-magyar kapcsolatok
a dualizmus korában” című sorozat részeként
kerül bemutatásra, melynek támogatója:
Miniszterelnökség Egyházi
és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága

Komplex játékos foglalkozás
2-3 éves gyermekeknek

Június 3. (hétfő) 17.30 óra
a Székesfehérvári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében

Horvát táncház

Jelentkezés és információ:

Kamarás Emese
06 20 368 8844

Minden kedden 9.30 órától

Csipogó Csibevár

a Kolo együttes vezetője

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 belépés díjtalan!

A dalolást vezeti:

A táncházat vezeti:

Rodekné Blahó Márta

a tököli Délszláv Táncegyüttes vezetője
Harmonikán közreműködik:

Halász László

A rendezvény a „Horvát Táncház”
című sorozat részeként kerül bemutatásra,
melynek támogatója:
Miniszterelnökség Egyházi
és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága

Berki Lilla
népi ének tanár

Június 25. (kedd) 16 óra
Megemlékezés
Gyóni Géza költőre
Születésének 135., halálának 102 évfordulóján

„Csak egy éjszakára
küldjétek el őket…”

(Az első világháború „Radnótija” volt)
Előadó:

Toldi Éva

pedagógus, szerkesztő, újságíró

Nem csak a gyermekekre gondolunk:
Csütörtökönként 10-12 óráig

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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BÉRMÁLÁS MÓRON
Május 12-én (vasárnap) 10
órakor a móri templomban
bérmál Spányi Antal megyéspüspök.
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valósul a „Neked MUNKA,
nekem ÁLOM” program a
Székesfehérvári
Egyházmegyei Karitász szervezésében.
A szemléletformáló nap lehetőséget ad arra, hogy a fogyatékos résztvevők együtt dolgozhatnak egy számukra érdekes munkahely munkatársával,
egy őket érdeklő munkakörben, és testközelből figyelhetik
meg egy munkahely mindennapi tevékenységeit. A nap 9
órakor
sajtótájékoztatóval
kezdődik a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

PÜSPÖKI SZENTMISE
BOGNER MÁRIA MARGIT
HALÁLÁNAK
ÉVFORDULÓJÁN
Május 12-én (vasárnap) 17
órakor Érd-Óvárosban ünnepi
szentmise keretében emlékezik meg Spányi Antal püspök
az egyházmegye papságával
Bogner Mária Margit vizitációs nővér halálának évfordulójáról. Ezután imádkoznak a A „HOZOMÁNY
nővér sírjánál boldoggá ava- - HAGYOMÁNY” CÍMŰ
tásáért.
KIÁLLÍTÁS ÜNNEPÉLYES
MEGNYITÓJA
A STEPHANUS – DÍJAK
Május 17-én (pénteken) a
ÁTADÁSA
Herendi Porcelánmúzeumban
Május 13-án (hétfőn) 11 óra- (8440 Herend, Kossuth L. u.
kor a Pázmány Péter Katoli- 140.), 14 óra 30 kerül sor a
kus Egyetem dísztermében Herendi Porcelánmanufaktúra
(Budapest
VIII.
kerület, Zrt., a Herendi PorcelánművéSzentkirályi u. 28.) a Szent szeti Múzeum Alapítvány és a
István Társulat szervezésében Székesfehérvári
Egyházmeidén huszonhetedik alkalom- gyei Múzeum szervezésében a
mal kerül megrendezésre a „Hozomány - hagyomány” cíSzent István Könyvhét, a ke- mű kiállítás megnyitójára.
resztény szellemiségű könyv- Ünnepi beszédet mond: Spányi
kiadók legnagyobb hazai se- Antal Székesfehérvári meregszemléje.
gyéspüspök, Dr. Cser-PalkoA könyvhetet Erdő Péter bíbo- vics András Székesfehérvár
ros,
prímás,
esztergom- Megyei Jogú Város polgárbudapesti érsek, a Szent Ist- mestere. A megjelenteket
ván Társulat fővédnöke nyitja köszönti: Smohay András a
meg. A megnyitón bemutatás- Székesfehérvári
Egyházmera kerülnek a könyvhét újdon- gyei Múzeum igazgatója, Dr.
ságai, majd Erdő Péter bíbo- Simon Attila, a Herendi Porceros, valamint Spányi Antal lánmanufaktúra Zrt. vezérigazszékesfehérvári megyéspüs- gatója. A kiállítást megnyitja:
pök, a Magyar Katolikus Rá- Mons. Ugrits Tamás a Székesdió vezérigazgatója a Stepha- fehérvári Egyházmegye pasznus Alapítvány elnöke átadják torális helynöke.
az idei Stephanus-díjakat: teológiai kategóriában Robert BÉRMÁLÁS
Sarah bíborosnak, az Istentisz- DUNAÚJVÁROSBAN
teleti és Szentségi Kongregá- Május 18-án (szombaton) 10
ció prefektusának, irodalmi órakor a dunaújvárosi tempkategóriában pedig Szelestei lomban bérmál Spányi Antal
Nagy László irodalomtörté- megyéspüspök.
nésznek.
BÉRMÁLÁS
EGY NAP A
ALSÓSZENTIVÁNON
FOGYATÉKOS EMBEREK Május 18-án (szombaton) 16
BEFOGADÁSÁRA
órakor az alsószentiváni tempA MUNKA VILÁGÁBA
lomban bérmál Spányi Antal
„A NEKED MUNKA,
megyéspüspök.
NEKEM ÁLOM”
PROGRAM
BÉRMÁLÁS
SZÉKESFEHÉRVÁRON
TATABÁNYA-BÁNHIDÁN
Május 16-án (csütörtökön) Május 19-én (vasárnap) 11
Székesfehérváron idén is meg- órakor a tatabánya-bánhidai

templomban bérmál Spányi amelynek keretében Spányi
Antal megyéspüspök mutat
Antal megyéspüspök.
be szentmisét a hősi halottakért, a háborúk áldozataiért.
SZENT ÁGOTA NAP
SÁRSZENTÁGOTÁN
Május 19-én (vasárnap) Sár- EMLÉKTÁBLA A HŐSI
szentágota Község Önkor- HALOTTAK EMLÉKÉRE
mányzata, a Magyar Rákelle- A PÜSPÖKSÉGEN
nes Liga Sárszentágotai Alap- Május 28-án (kedden) a Szészervezete és a Szent Ágota kesfehérvári Püspökség kertPlébánia szervezésében idén is jében az I. világháború hősi
megrendezésre kerül, immár halottainak tiszteletére emlékhetedik alkalommal a Szent táblát helyeznek el, délelőtt
Ágota Nap. A 14.15-kor kez- 10 órakor a Krajczáros Aladődő program 16 órakor ünne- pítvány, a Bársony István
Alapítvány, a Honvédség és
pi szentmisével zárul.
Társadalom Baráti Kör szervezésében. Az emléktáblát
FEHÉRVÁR
a díszkörtefa mellé helyezik
KÖSZÖNTI KATONÁIT
el, melyet az I. világháború
ÜNNEPSÉG
Május 20-án (hétfőn) a Vörös- centenáriuma alkalmából, a
marty Színházban, 18 órakor Nagy Háború hőseinek emléSzékesfehérvár Megyei Jogú kére ültettek el az elmúlt
Város Önkormányzata idén is esztendőben.
megrendezi a hagyománnyá
vált „Fehérvár köszönti kato- A 2019. ÉVI BÓLYAI-DÍJ
náit” ünnepséget. A megújuló ÁTADÓ GÁLAEST
honvédséget befogadó város Május 29-én (szerdán) 18
kifejezve katonáinak a kultu- órakor a Magyar Tudomárális és közéletben vállalt fon- nyos Akadémia dísztermében
tos szerepét, gálaműsor kere- lesz a Bolyai-díj Alapítvány
tében elismerések átadásával kuratóriuma által szervezett
tiszteleg a katonák előtt. Az 2019. évi Bólyai-díj átadó
eseményen részt vesz Spányi gálaest, amelyen részt vesz
Spányi Antal megyéspüspök.
Antal megyéspüspök.
A Bolyai-díj azon magyar
állampolgárságú, illetve maBÉRMÁLÁS
gyar származású személynek
LAJOSKOMÁROMBAN
Május 25-én (szombaton) 10 adományozható, aki nemzetórakor a lajoskomáromi temp- közi mércével is kimagasló
lomban bérmál Spányi Antal eredményt ért el a tudományos kutatás, fejlesztés, a
megyéspüspök.
tudományos utánpótlás nevelése, illetve ezek eredményeiBÉRMÁLÁS
nek a társadalmi-gazdasági
OROSZLÁNYBAN
Május 25-én (szombaton) 16 életben való hasznosítása
órakor az oroszlányi templom- terén.
ban bérmál Spányi Antal meKÖZÖS
gyéspüspök.
SZENTSÉGIMÁDÁS
AZ EUCHARISZTIKUS
BÉRMÁLÁS AGÁRDON
Május 26-án (vasárnap) az KONGRESSZUSRA
agárdi templomban 9.30 óra- KÉSZÜLVE
kor bérmál Spányi Antal me- Május 30-án, a régi „Áldozócsütörtök” napján 17 és 19
gyéspüspök.
óra között a Székesfehérvári
Egyházmegye minden tempHŐSÖK NAPI
lomában
szentségimádást
MEGEMLÉKEZÉS
tartanak egyházmegyénk lelki
A DON-KANYAR
megújulásáért, papi és szerzeEMLÉKKÁPOLNÁNÁL
Május 26-án (vasárnap), Hő- tesi hivatásokért, a családosök napján a Székesfehérvári kért és a 2020-ban megrendeEgyházmegye 15 órakor a zésre kerülő Eucharisztikus
Don-kanyar Emlékkápolnánál Kongresszusért.
(Pákozd, Mészeg-hegy) megBerta Kata
emlékező ünnepséget szervez,
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„A keresztény családi élet
értékeinek bemutatása a médiában” címmel a VII. Demográfia, egészség- és szociálpolitika tudományos rendezvénynek adott otthont a
Városháza május 3-án. A tudományos rendezvényt megelőzően Fehérvár polgármestere és Prof. emeritus Dr.
Bártfai György, a program főszervezője a konferencia előadóival, meghívott vendégeivel közösen tartottak sajtótájékoztatót.
Első alkalommal lépte át a
Duna vonalát a Demográfia,
egészségpolitika című tudományos konferencia, amelyet
Kecskemét, Gyula, Szeged,
Tusványos, Kiskunmajsa és
Baja után hetedik alkalommal
Székesfehérváron rendeztek
meg.
„A konferencia célja, hogy
felhívja a figyelmet az ország
aggasztó demográfiai helyzetére és közös gondolkodásra
hívja a szakembereket.” - adta
meg a tanácskozás alaphangját professzor emeritus Dr.
Bártfai György D.Sc., a program főszervezője.
„Komoly dolgokról csak
nagyon őszintén, nagyon vilá-

gosan lehet beszélni. Ha nem
ezt tesszük, önmagunkat csapjuk be és nem teszünk semmi
hasznosat. Az ember Isten
képére és hasonlatosságára van
teremtve. Az ember feladatot
kap Istentől. Azt a feladatot,
hogy őrizze, védje, tegye szebbé, gazdagítsa a világot, de
őrizze testvérét is; gondoskodjon arról, hogy a testvér is
kibontakoztathassa életét. (...)
Egymás szeretetében és
megbecsülésében, egymásért
felelősséget vállalva és egymást támogatva vagyunk képesek ezt a feladatot teljesíteni.
Az ember szabad lény, önmaga
dönt, hogy mit tegyen, tegyene egyáltalán valamit és ha tesz
jót vagy rosszat tegyen? A
teremtett világ pusztul és törjük
a fejünket: hogyan tudjuk ezt a
nagyon kritikus helyzetet valahogyan megfordítani, úgy,
hogy későbbi nemzedékek is
itt, boldogan tudjanak élni.” hangsúlyozta a tanácskozást
köszöntő beszédében Spányi
Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke.
Cikk forrása és teljes cikk:
szekesfehervar.hu
Fotó: Simon Erika

A papi hivatásokért, a hit
megerősödéséért, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért imádkoztak a fehérvári szemináriumi templomban a májusi elsőcsütörtöki
szentmisén és imaórán május
2-án.
Spányi Antal megyéspüspök a Szűzanya szerepéről beszélt, aki a hit mintaképe az
Egyház számára. „Sajátos
erővel, a bizonyosság erejével, mindig hittel és bizalommal tekintett Jézusra, elfogadva általa az Atya akaratát.” –
hangsúlyozta főpásztor.
Az egykori karmelita
templomban a város hívei és a
papság nevében Dózsa István
belvárosi plébános köszöntötte a megyéspüspököt. „Május
egy ragyogó hónap, ilyenkor
minden tekintet a természet
megújulását szemléli. Mély
levegőt vehetünk, mint a nagy
nehézségek után és lelkünk
Húsvét örömében, a feltámadás reményében és Pünkösd
várásában élhet tovább. Miközben májusban még jobban
Mária közbenjárására bízhatjuk magunkat.” – hangzott el
a köszöntőben.
A szentmisében a főpásztor arról beszélt, sokféle módon tekintettek Jézusra azok,
akik körülvették, szinte mindenkiben volt kételkedés. Ma
is így nézünk az Úrra, a kételyeinkkel, elfordulásainkkal.
Mária nagy példakép előttünk, Ő, aki már a kezdetekben is mély hittel fogadta Jézust, és hitében mindig tovább
növekedett Fia keresztje alatt
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is. „Nagy öröm, hogy az év
legszebb hónapját azzal kezdhetjük, hogy együtt vagyunk
és imádkozunk. Leborulunk
és keressük a szentségi Jézust, hogy hozzá minél közelebb kerüljünk, neki éljünk,
helyet adjunk számára életünkben. A Boldogságos Szűz
Máriának szenteljük ezt a
hónapot, hogy Mária szemével tudjunk nézni Jézusra és
egymásra. Mária lelkével
tudjuk átélni hitünk szent
titkait, formálni az egyházias
lelkületet magunkban, az
imádságos élet szándékát. Azt
a lelkületet figyeljük, ahogy
Mária tekintett az Úrra. Ővele
szemléljük Jézust, Ővele
terjesszük elé szívünk kéréseit és imádkozunk új papi
hivatásokért.”
Az Eucharisztia ünneplése
végén a jelenlevők elimádkozták az Egyház májusi
imádságát, a lorettói litániát.
A szentmise után az imaórán a főpásztor azért fohászkodott, hogy Máriához hasonlóan mi is felismerjük Jézusban az Isten Fiát, a világ
üdvözítőjét. A megyéspüspök
imádkozott a betegekért, a
szükséget szenvedőkért, elhunyt és élő hozzátartozókért, az üldözött keresztényekért is.
A székesfehérvári papok
és hívek közös Eucharisztia
ünnepe júniusban a felsővárosi Szent Sebestyén templomban folytatódik a főpásztor
vezetésével.
Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás
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„A Magyar Szent Család nyomában tematikus zarándokút fejlesztése
a Székesfehérvári Egyházmegyében”
elnevezésű, GINOP-7.1.4-16-2016-00006 számú projekt keretében megkezdődik
a Székesfehérvár, Városház tér 4. szám alatti egykori ferences rendház felújítása.
A munkálatok a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumot, a Barátok Boltját és az Egyházmegye
fenntartásában működő központi konyhát érintik.
Az egyházmegyei múzeum a kivitelezés befejezéséig, várhatóan 2020. júniusig zárva tart.
A Barátok Boltja rövid zárva tartás után
a Liszt Ferenc u. 1-ben folytatja működését.
A konyhán készült ételek pedig
a Mátyás király körút 1. szám alatti Szent Gellért Sörözőben fogyaszthatók a felújítás ideje alatt.
Az építési munkálatok keretében sor kerül a homlokzat rekonstrukciójára,
a nyílászárók cseréjére, új portálok beépítésére.
A múzeum fogadóterének bővítése mellett egy kávézót is kialakítanak az épületben.
Továbbá sor kerül az épület belső udvarának burkolására és zarándokudvarrá alakítására.
A kivitelezés során megvalósul az épület akadálymentesítése, ami magába foglalja a lift építését,
az akadálymentes mosdó kialakítását, továbbá sor kerül a konyhai rész technológiai fejlesztésére is.
Az építési munkákon kívül sor kerül interaktív élményeket adó eszközök
és a konyha felszereléséhez szükséges eszközök beszerzésére is.

