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SAVARIA SZALÉZI KÖRTÉR • A SZENT KVIRIN SZALÉZI PLÉBÁNIA ÉS RENDHÁZ ÉRTESÍTÔJE

Ahogy búcsúztattuk az óévet, egy újabb,
visszavonhatatlanul elmúló esztendôt végleg
elengedve önkéntelenül is visszatekintettünk:
mi minden fért bele a 365 napba, a 8.760 órába, vagy 525.600 percbe, és mi minden maradt ki belôle, aminek pedig elkélt volna a hely
lelki békénk érdekében. Az idô csak úgy

kitûzött, önzetlen célt, tiszta, kiegyensúlyozott
lelkiállapotot, a szeretet tetteit. Ilyen értelemben jelentett életbölcsességet Bosco számára:
„Afflictis lentae, celeres gaudentibus horae” –
a szomorúaknak lassan, a vidámaknak gyorsan telik az idô. Tanítómestere Jézus, akinek

A SZENT
IDÔ
– AZ IDÔ
SZENT!
suhan, csúszik ki kezeinkbôl. Elmúlik? Vagy
múlatjuk, de tartalmatlanul? Netán értelmesen beosztjuk, felhasználjuk? Mivé lettünk, leszünk az idô múlásával az új évben?
Don Bosco életében elsôk között fogott meg,
hogy már gyermekkorában céltudatosan és
hasznosan tudta kitölteni az idôt: lett légyen
misére-menetel, tehénpásztorkodás, kapálás a
földön, a tanulás ideje vagy mások szórakoztatásának alkalma – nála mind önzetlen, mások
szolgálatát célzó hasznosidô, „másokért-valóidô” lett. Megszentelte az idôt! A Szentírás ezt
a tudatosan felhasznált, lelki boldogságot,
megtisztulást nyújtó idôt nevezi görög szóval
Kairosznak (a Kronosszal ellentétben). De ez
komoly lelkületet takar: helyes önismeretet, jól

egykori földi szolgálata modellt, az Oltáriszentségben való jelenléte meg állandó ösztönzést jelentett. A kereszt pedig természetfeletti lelkesítô erô: nemcsak a másokért élni,
hanem a másokért meghalni tudás ereje!
Az idô értelmes kihasználása, megszentelése
életünk döntô kérdése. Nemcsak imádságunk,
de munkánk, közösségi szolgálatunk, sôt, értelmes kikapcsolódásunk is lehet szent idô,
kairosz. Célunk, hogy mind több ilyen közösségi programba vonjuk be híveinket, a családokat, a fiatalokat, gyerekeket. Ajánlom és kérem az ezeken való önkéntes és mind lelkesebb részvételt, hiszen a közösség idejét gazdagítjuk vele!
P. Csány Péter SDB
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SZERETETSZOLGÁLAT
BEMUTATKOZIK A PLÉBÁNIA KARITÁSZ-CSOPORTJA
A Szalézi Plébánián 2009 nyarán indult a
legújabb idôk karitász-munkája, amelyeket
nagyrészt Szalézi Munkatársak hoztak létre.
Akkor körülbelül 75 szegény család részesült
segélycsomagban, még azon a nyáron a következô szállítmányból már 130 család kapott az
EU-s csomagból. November 11-én a püspök
atya meghirdette a „Váltsuk
meg Szent Márton köpenyét”
nevû akciót. Négy héten keresztül hétvégeken a hívek hoztak
tartós élelmiszert ill. pénzt,
amit negyven rászoruló család
között osztottunk szét. Késôbb
ruhavásárt is rendeztünk, melybôl 100.000 Ft jött össze szintén rászoruló családok javára.
A 2010-es évet a Karitász önkéntes-képzô tanfolyammal kezdtük: tíz hónapon keresztül 9-en
jártunk kéthetente szombatonként a Martineum-felnôttképzôbe. Ez évben is
kétszer szerveztünk EU-s segélycsomag-osztást, immár 239 család számára. A plébánia
munkatársaival augusztustól mindmáig heti
két napon, csütörtökön és pénteken kenyérosztást tarunk a környékünkhöz tartozó szegény,
80 – 120 családnak, illetve ebbôl az oratóriumba érkezô gyermekek is részesülnek.
Nagy sújtás érte az országot ebben az évben
többször is: árvíz, belvíz és az iszapár. A városi Karitász szervezésében a plébánia munkatársaiként gyûjtésre indultunk az Interspar
nagyáruházhoz. Több napon keresztül álltunk
helyt, két-három óránként váltva a plébániák
közt. A vásárlók adtak tetszésük és anyagi
helyzetükhöz képest tartós élelmiszert és

pénzt. Mind a kilencen ott voltunk, két önkéntesünknek még a gyermeke is lelkesen segített
– öröm volt nézni ôket, milyen komolyan veszik a feladatot. Mindannyiunknak nagyon
nagy élmény volt ez az akció, mert találkozhattunk az emberi érzések legjavával. Itt megtapasztalhattuk, hogy tényleg sok ember érezte
át azt, hogy sokan mekkora
bajba kerültek. A vásárlók közt
voltak olyanok is, akik csak
azért jöttek el a bevásárlóközpontba, hogy vásároljanak a károsultaknak. Az a mosoly és
szeretet, ami átadáskor az arcokról sugárzott, az valami
felemelô volt! Minden fáradságot, meleget, hideget felejtetett
ez a lelki élmény...
November 20-án a Szent Erzsébet ünnepen Veres András
megyéspüspök adta át nekünk,
önkénteseknek a sikeresen elvégzett tanfolyamot igazoló diplomát, illetve a két katasztrófában való helytállásért megkaptuk a bronzból
készült Szent Erzsébet-rózsája díjat.
Azt éreztem, hogy a segélyezettek mellett mi
is nagyon sokat kaptunk lélekben. Azt sugallja
ez nekem, hogy a mások megsegítését nem
szabad abbahagynunk, mert egy olyan ûr maradna az életünkben, amit csak a jószolgálat
tölthet be. Várjuk azokat a testvéreket, akik
szeretnének másokért is jót tenni, mert áldott
a sok kéz, és a Jóistennek is tetszô foglalatosság, így nem üres kézzel megyünk az Úr felé
életünk folyamán. Az Úr egyengesse életünk
minden lépését!
Horváth Lászlóné Edit karitász-vezetô
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BIBLIODRÁMA CSOPORT INDUL!

„A bibliodráma kevés szóval él. Így adja vissza a csönd-ölelte valóság eredeti jelentését és
jelentôségét. A teljes embert látja, a test-lélek-

esetben annak a csoportnak a tagjaként éli
meg a pillanatot, amely akkor és ott az emberiség nagy családját képviseli számára.”
(Eisenbarth Krisztina – A „Jerikó rózsája”
bibliodráma – kézikönyv lektorának ajánlása). A bibliodráma ilyen értelemben a mély és
egyben játékos közösségalkotás lehetôsége is:
közösség és kölcsönhatás egyszerre egymással és az Istennel.

szellem egységét, és a testnyelv, a mozdulatok kifejezô erejét használja. A játék az alapeleme – az, amivel a gyermek önfeledten tanulja érteni a világot. A játékos kapcsolatba
kerül, együttmûködik, kezdeményez vagy
reagál, cselekszik vagy elszenved. De minden

A szervezôk és a szalézi rendház szeretettel hív
és fogad mindenkit, aki szeretne részt venni
olyan programban, ...
• ami nemcsak a léleknek, hanem a test-lélek
harmóniájának is használ;
• ahol bizalmas légkörben és kölcsönösen megnyílhat, és errôl visszajelzést is kaphat/adhat;
• ahol a mindennapok idôfogalmán túl valami
mélyebbet is megtapasztalhat;
• ahol az érzékelés is kapcsolatba kerül Istennel,
és errôl beszélni is lehet;
• ahol egyszerûen és hitelesen lehet elôadómûvész;
• ahol Isten Szava teljesen új módon is megtapasztalhatóvá válhat, és ahol ezáltal is megélheti, hogy az élet kaland.

Mi a bibliodráma? Sokrétû, kreatív csoportos tevékenység, amely a Szentírás élô igéjével való találkozás alapján a közösségi és személyes lelki
egészség ápolását és az Isten Szavának mélyebb
megértését célozza.

A bibliodráma egyes játékelôadásai a keresztségben megkapott istengyermekségben való növekedést járják körül. Az induló kurzus címe: „Méltó arra, hogy megtedd ezt neki” (Lk 7, 4b)
Az elsô alkalomra február 6-án, vasárnap 16-tól 18 óráig kerül sor, és havi rendszerességgel
folytatódik. Az egyes alkalmakra – kiemelt tekintettel a Család Évére – minden korosztály jelentkezését, részvételi szándékát szívesen fogadjuk, e-mailben, személyesen vagy telefonon.
A részvétel ingyenes. Jöjjetek és lássátok! Alkossunk vidám közösséget az Isten Igéje körül!
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STRENNA 2011
A SZALÉZI RENDFÔNÖK ÚJÉVI AJÁNDÉKA
A STRENNA annak idején Don Bosco újévi
ajándéka volt rábízott árva vagy elhagyatott
gyermekei számára szilveszter estéjén. Ez egy
kis papírra vetett, személyre szabott, szívhez
szóló, találó gondolat, intelem vagy az új évben
megvalósítandó, személyiségfejlesztô célfeladat. Mindig a személyes üdvösség és lelki
boldogság elérését célozta.
Don Bosco halála után mindenkori utódja (a
rendfônök) az egyre bôvülô Szalézi Család számára bocsátotta ki a strennát, az éves vezérgondolatot. Mostani endfônökünk, a mexikói Don
Pascuel Chávez igyekszik a
szalézi strennát az aktuális pápai iratok, enciklikák, tanítások lelkületéhez igazodva kitûzni. Az általa megadott
2011-es Strenna bibliai szövegösszefüggése a következô:
„Jöjjetek és lássátok!”
Mikor meglátta Jézust, amint
arra haladt, azt mondta: „Íme,
az Isten Báránya.”
A két tanítvány hallotta szavait, és követték Jézust. Jézus
pedig megfordult, és amikor
látta, hogy követik, megkérdezte tôlük: „Mit kerestek?”
Azt felelték neki: „Rabbi – ami Mestert jelent –,
hol laksz?” Ô azt mondta nekik: „Gyertek és
meglátjátok!” (Jn 1,36–39)
A 2011-es Strenna két központi szava, amely végigkíséri majd szalézi plébániánk életét:
Gyertek, és meglátjátok!
A keresztények missziós szava ez: aki meg tudja nevezni, érzi, hogy neki miért jó az Isten kö-

zelében lenni, megosztja mással is. Pontosan
így hívhatnánk el legjobb osztálytársunkat, barátunkat, bizalmasunkat, szerettünket, társunkat arra, ami lelkünk ápolásának kedves a plébánián vagy a rendházban. Pontosan így ajánlhatnánk tovább – ha csak egyetlen embernek,
egyetlen léleknek is – oratóriumunk ingyenes
gyermek- és ifjúsági programjait. Ministráns
fiúk, akik szeretnek ministrálni, animátorok,
akik szeretik a gyerekekért vállalt önzetlen
munkát, hívek, karitásztagok, munkatársak, napi misét látogató testvéreink, képviselôtestületi

tagok, akik szeretnek a szaléziba járni és önzetlenül szolgálni, ajánlhatnák tovább ismerôseiknek, akik esetleg akár távol járnak az egyháztól:
Gyere és nézd meg, és meglátod! A többit az Isten kegyelme teszi. Szeressétek, amit felebarátotok szeret, hogy aztán ôk is nyitottak legyenek
arra, amiért Ti lelkesedtek! – mondhatnám
Don Boscóval. A személyes misszió indul!
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2011 – A CSALÁD ÉVE
A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia
a 2011-es évet a „Család Évének” nyilvánította, és e témára külön körlevelet bocsátott ki.
A 2010. december 26. és 2011. december 30.
közötti idôszakban fontos feladatunk a családokért végzett imádság, valamint a családokban rejlô értékek felfedezése és továbbadása.
A jószándékú, de szegény, rászoruló családok
támogatásának és karitatív megsegítésének
immár hosszú elôtörténete van plébániánkon.
Plébániánk alapítói, az elsô szaléziak szinte letelepedésük elsô napjától fogva tudatában voltak, hogy egy olyan városrész krisztusi munkásai és misszionáriusai lesznek, amelyben
kiemelten sok szegény, rászoruló, leszakadó
család van jelen. Öröm nézni elôdeink lelkiismeretesen vezetett házi krónikájában, hogy
már 1930-tól kezdve a hívekkel karöltve milyen komoly karácsonyi ajándékosztás volt
több száz szegény család és gyermek javára,
hogyan fogadták be a Délvidékrôl menekülô
magyar családokat, vagy indították be
még a háború kitörése elôtt az ún.
„Családi esték” vidám, színes, családokat igényesen szórakoztató és
összekovácsoló alkalmait.
A Család Éve 2011-ben azonban
lényegesen többet is jelent. A család egészséges mûködése a társadalom egészségének is fokmérôje. Tudhatjuk egyéni tapasztalatból azt is, hogy a családban eltöltött életünk meghatározó. A Püspökkari Konferencia körlevelében szeretné felhívni a figyelmet a kritikus ütemû magyar
népességfogyásra, tanúságot kíván tenni a
család intézménye mellett, és egyben bátorítani a felelôsség és szeretet megélésére a pár-

kapcsolatban, a családalapításban, hiszen a jó
és egységes családi légkör manapság hatalmas megtartó és biztonságot adó erô. Még az
Isten gyengéd szeretetének megértéséhez is
szükséges, hogy tudjuk, mit értsünk a családi
szeretet fogalmán.
Mi mindenre buzdít a Családok Éve? A család
legyen a közös hit és imádság otthona. Plébániai közösségeink ismerjék meg, tartsák számon a körükben élô katolikus családokat. Maguk a családok is örömmel találják meg egymással a kapcsolatot. Osszák meg egymással ünnepeiket és gondjaikat, segítsék egymást munkával, személyes jelenléttel, tapasztalatok átadásával, és ha szükséges, anyagiakkal is. Büszkeség lehet számunkra
olyan családok közösségéhez tartozni, akik gyerekruhával, bútorral, baráti szóval, betegek ápolásával nap mint nap
segítik egymást, akik hordozzák a nemzedékek közötti összetartást, akiknek gondjuk van
a magányosokra, az idôsekre és a betegekre is.
Bátorítjuk azokat is, akiknek megtört a családi
életük, tartsanak ki a hitben és az Egyházzal
való közösségben. Remélem, plébániánk is
megerôsödik a családi élet ápolásában!
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PLÉBÁNIAI PROGRAMJAINK, HIRDETÉSEINK
• Február 2-án, Gyertyaszentelô Boldogasszony ünnepén, ami egyben a Megszentelt (szerzetesi) Élet Világnapja templomunkban elmarad az esti szentmise. Minden hívünket arra kérjük,
hogy velünk együtt csatlakozzon este 6 órakor a Szôllôsi templomban kezdôdô ünnepi püspöki
és szerzetesi szentmiséhez;
• Február 3-án, 16 órakor vendégünk lesz dr. Ónodi Gábor, magyar a Szalézi Munkatársak Egyesületének elnöke, aki hivatalos látogatása mellett a helyi szalézi munkatársakkal tart egyeztetô
megbeszélést a rendházban;
• Február 11-én, pénteken a Lourdes-i Boldogságos Szûz Mária emléknapja és a Betegek Világnapja alkalmán az esti szentmisében lehetôséget nyújtunk súlyos beteg vagy komolyabb orvosi
beavatkozásra készülô testvéreink számára a betegek kenete szentségének vételére.
• Az új évben is kérjük, ügyeljenek kedves híveink az egyházi adó befizetésére. Az egyházi adó
éves összege a plébánia alapfenntartását támogatja és az egész évi jövedelem fél százalékát teszi
ki. A hirdetôtáblán található táblázat egyszerûsíti a kiszámolást. Az irodában ill. az adóbeszedônek fizethetô, akár több részletben, az év szakaszaira elosztva.

ÁLLANDÓ IGÉNYES ÉS INGYENES ORATÓRIUMI PROGRAMJAINK
Szalézi Filmklub – (kéthetente szerdán 18.30) a hétköznapokban is mély jelentést és mondanivalót hordozó filmek kerülnek bemutatásra, amelyek után, ha kicsit nehezen megy is a megszólalás, de bensôséges beszélgetések alakulhatnak ki, és ezzel egy-két dolog világossá válhat életünkben;
Kézmûves foglalkozás – (páratlan héten, pénteken 17.00) szalézi munkatársaink szakszerû vezetésével egy „Csináld magad”-szakkör keretében csodaszép és hasznos dolgok kerülhetnek ki a türelmesebb gyermekek kezébôl;
Lacikonyha – (páros héten, pénteken 17.00) – hozzáértô és lelkes felnôtt szalézi munkatársak vezetésével a gyerekek együtt és saját kezûleg készítenek olyan finom étkeket (francia saláta, gyümölcssaláta stb.) vagy süteményeket (mézes-, mazsolás kalács stb.), amelyeket aztán vidám közösségben magunk fogyaszthatunk el.

Jöjjetek és lássátok!
És hívjátok barátaitokat is!
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FILIA-INFÓK
Petôfi-telep (Sorokmajor)
• Hétfôn, jan. 31-én, Bosco Szent János ünnepén du. 5-kor ünnepi szentmisét
tartunk. Ez alkalommal elnyerhetjük a teljes búcsút – a szokásos feltételek
mellett.
• Az Egyházközség megalapította a „Tücsökcirpelés” Oratóriumot, amely
minden szerdán este 6 – 8-ig mûködik a hittan-teremben. Az Úr Jézus is volt
gyerek, ô is szeretett játszani. Ez a boldog oratóriumi együttlét is Jézus Szívének szeretetébôl fakad. Azért választottuk a „tücsökcirpelés” nevet, mert ez egy
igen kedves hang a természetben. A mi gyermekeink is játék közben a természetüket adják. Az ilyenkor kiadott hangjaik számunkra a legkedvesebbek.
• Levetítjük „Don Bosco – a szeretet küldetése” címû nagysikerû filmet a hittanteremben: az I. részt
jan. 30-án, vasárnap este 6-kor, a II. részt febr. 6-án, vasárnap este 6 órakor.
• Örömteli hír, hogy az egyházmegye támogatásáról biztosította az egyházközséget egy leendô kultúrház kialakításában. Az egyházmegye fôépítésze ingyen vállalta a kultúrház terveinek elkészítését
a templomépület közelében.
Újperint
• Hétfôn, jan. 31-én, Bosco Szent János ünnepén este 6-kor szentmisét tartunk.
Ez alkalommal is elnyerhetjük a teljes búcsút – a szokásos feltételek mellett.
• Február 13-án, vasárnap du. 3-kor levetítjük a „Tûzbiztos házasság” címû
nagysikerû filmet a plébánia-házban.
• Elôkészületben van egy színdarab a Kánai menyegzôrôl, amit a helyi gyermekek rövidesen bemutatnak a híveknek.
A fília-templomaink megbízott lelkésze P. Vendrey Gábor SDB. Telefon: 30/440-0187 .
A két fíliatemplomban Csány Péter plébános atya megbeszélés
szerinti szombat délután családos szentmiséket tart.
Ajánljuk magunkat, ajánljon minket! – Plébániánk és rendházunk az interneten.
Interneten híreink, eseményeink képes beszámolóval egy helyen:
a

www.szentkvirin.hu oldalon.

Legyen állandó vendége és tagja plébániánknak virtuálisan is!
Rendszeresen küldött plébániai és rendházi hírlevelünkre és értesítéseinkre kérjük, adják meg
email-címüket azok, akiké még nem szerepel adatbázisunkban.
Cím: plebanos@szentkvirin.hu

ORATÓRIUMI PROGRAMAJÁNLÓ
február 4. péntek
15.00–18.00 Korrepetálás Jánosa Gáborral. Tantárgyak: matematika, fizika, informatika
16 órától oratórium • 17.00 Kézmûves mûhely (présmappa készítése)
19.00 Esti mese, jóéjszakát
február 5. szombat
16.00–20.00 Oratóriumi Don Bosco-játéknap • Don Bosco-vetélkedô
19.00 Esti mese, jóéjszakát
február 6. vasárnap
16.00–18.00 Bibliodráma • 16.00–19.00 Oratórium nyitva • 19.00 Esti mese, jóéjszakát
február 11. péntek
15.00–18.00 Korrepetálás Jánosa Gáborral • 16 órától oratórium
17.00 Lacikonyha: paradicsommártás készítése • 19.00 Esti mese, jóéjszakát
február 12. szombat
16.00–17.00 Oratórium nyitva • 17.00–19.00 Animátorképzés
február 13. vasárnap
16.00–19.00 Oratórium nyitva • 19.00 Esti mese, jóéjszakát
február 18. péntek
15.00–18.00 Korrepetálás Jánosa Gáborral • 16.00 órától oratórium
17.00 Kézmûves mûhely, Fonálgrafika készítése • 19.00 Esti mese, jóéjszakát
február 19. szombat
16.00–20.00 Farsangi Jelmezes Mulatság gyermekeknek és szüleiknek
február 20. vasárnap
16.00–19.00 Oratórium nyitva • 19.00 Esti mese, jóéjszakát

SZALÉZI FILMKLUB KÉTHETENTE SZERDÁNKÉNT 18.30-TÔL
Február 9. szerda: Téli vendég c. film
Február 23. szerda: „Egy csodálatos elme” c. film
A belépés minden oratóriumi programra ingyenes.
Infó: Szalézi Oratórium, Táncsics M. u. 44. (a színházbejárat mellett)
30/473 42 03 plebanos@szentkvirin.hu
http://szhely.salesianum.hu/ori/ ill. www.szentkvirin.hu
Az egyházközösségi nagyfarsangot március 5-én rendezzük a színházteremben.
IMPRESSZUM
Szombathelyi Szalézi KörTér • A Szent Kvirin Szalézi Plébánia és Rendház értesítôje
Megjelenik havonta • 300 példányban • Belsô használatra
Felelôs kiadó: P. Csány Péter SDB plébános • Tel.: 30/473-42-03
Szerkesztôség: 9700 Szombathely, Táncsics Mihály u. 44. • Tel:. 94/311-477
Honlap: www.szentkvirin.hu • E-mail: plebania@szentkvirin.hu

