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

Bevallása szerint Dante Isteni színjátéka ihlette
XVI. Benedek pápát 2006-os elsô enciklikája
megírására, amelyben a paradicsomi jelenet
hatalmas és kozmikus világossága mögött nem
egy kivehetetlenül nagy, napot és csillagokat irányító természetfeletti fényözön áll mozgatóként,
hanem egy ember szelíd arcvonásai húzódnak

ISTEN
ARCA
– BENNÜNK!
meg, és ebben a keresô egyben felismerheti magát. Jézus Krisztus arcának szokatlan és szeretetteljes szelídsége, amelyet a legbensôbb titkok titkaként fedez fel, Dante számára megrendítôbb
módon beszél Isten szeretetérôl, mint az
isteni kinyilatkoztatás szentháromságos titka: a végtelenül hatalmas Istennek emberi arca van!
„Egy istenarc van eltemetve bennem” – kiáltja szelíden világgá ihletett, áldott tollával Reményik Sándor, erdélyi magyar keresztény költô,
minden kor emberének, aki boldogságát
örök értékek útján kívánja keresni és meglelni. Istenarc bennünk – hiszen aki teremt, a Teremtô,
annak fenn és el kell tartania azt, aki teremtettje,

aki kész elfogadni, hogy teremtmény, és így magában hordozza ôsének széparcát. Húsvétkor azt
ünnepeljük, hogy Isten képmása bennünk Jézus
Krisztus által Gondviseléssé válik. Az Isten arca
Fiában mutatja, hogy teremtménye iránt akkora
szeretettel van, hogy érte még szenvedni, akár halált szenvedni is képes. Ez az arc és az a tekintet
nem csak sugárzik az örömtôl és a nem evilági hatalomtól, de szenvedni is tud, sírni
is képes valakiért. Ez igazi és
kristálytiszta szeretet! De
csak annak tûnik fel, aki keresi és látni kívánja magában
ezt az istenarcot. A költô
hozzáteszi: „a rámrakódott
világ-szenny alól (...) akarom kibányászni magamat” – de ebben a küzdelmében rászorul embertársai nélkülözhetetlen és létfontosságú segítségére, és nem adhatja fel a harcot, mert: „ez az arc
igazán én vagyok”!
A Nagyböjt a lélek megerôsödésének
ideje, hogy kiérlelje igazi, Istenáldotta szeretetét, gyakorolja a szeretet lemondásait, és lepakolja
mindazt, ami Isten-énünket befeketíti. Ki az Isten, mi Ô számunkra? A Szalézi KörTér legújabb száma szeretne buzdítani az Istenarc
szemlélésére a szentségimádásban, a keresztútban, bátorítani keresésére önmagunkban, a bûnbánatban, a csöndes imádságban, a
közösségi munkában, felebarátunkban.
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„A KERESZT SZILÁRDAN ÁLL,
MÍG A VILÁG FOROG.”
Gondolatok az idô legtökéletesebb felhasználásáról
A fenti mondat a karthauzi szerzetesek jelmondata.
Életmódjukkal hûen visszatükrözik ezt az állhatatos
szilárdságot: szigorú napirendjük, amelynek az
ima, a kézimunka, a tanulás és visszafogott keretek
közötti étkezés és alvás a része, minden nap változatlanul megismétlôdik, bármi is történjen
közben a világban. Csak hittel lehet azt megérteni,
hogy nem meddô élet ez, amely elszigetelôdik az
emberiség örömétôl és fájdalmától, hanem állandó

jelenlét az Úr elôtt azok nevében is, akik nem
tudnak róla, hogy Isten jelen van az életükben.
A világ forog: az ember beáll a forgásba, nap nap után
telik el, lepörögnek perceink az Idô homokóráján, de
vajon van-e tényleges „súlya” a homokszemcséknek?
Vagy elég a magyarázat, hogy a gravitáció
törvényének engedelmeskednek? Igaz, de elég-e ez a
válasz az emberi személynek, akinek a lényege a
szeretettségben és a szeretésben van? Mikor
meghalunk, semmit sem viszünk magunkkal, csak
azt az idôt, amit szeretetben éltünk. Ha teli a kezünk,
akkor nem fogunk könnyûnek találtatni.
„A kereszt szilárdan áll, míg a világ forog.” Isten
gondoskodott arról, hogy megfogható és érzékel-

hetô módon, szilárdan látható legyen akkor,
amikor minden arra ösztönöz, hogy cselekedjünk,
tegyünk, bizonyítsunk, teljesítsünk. Milyen az,
amikor kiesik a kézbôl a munkaeszköz, elengedi az
egyik kéz a másikat, és az ember csupaszon, megfosztva megáll, miközben a világ forog tovább?
Jézus az Oltáriszentségben megmutatja, hogy ez
lehetséges. Csak adja magát, végtelenül egyszerûen van jelen és szeret. És ami neki lehetséges,
ott kezdôdik az ember lehetôsége. Például a
türelem tanulása, a hûségé, az észrevétlennek
látszó meglátása, a semminek látszó komolyan
vétele, a gondolatok hangzavarában a biztos
jelenlét tudata, az érzések kavarodásában Isten
lankadatlan szeretete.
Olyan nehéz elhinni azt, hogy szeretve vagyunk,
olyan nehéz megtapasztalni. Testvérek, gyertek el a
„sátorba”, mint Mózes egykoron, mikor bement az
Istenhez. Az ég nagy sátora alatt is jelen van az Úr,
de olyannyira szükségünk van, hogy lássuk Ôt
meghitt közelségben, hogy Ô tudva ezt, az
Oltáriszentségben megmutatja önmagát. Amikor
kijövünk a „sátorból”, már fedetlen arccal, mint
Mózes arca, úgy tündöklik az emberi arc, mert
találkozott a Szeretettel, és akkor a munkaeszközök,
amelyeket újra a kezünkbe veszünk, a testvérünk
keze, amelyet újra megfogunk, megnemesednek,
mert egy tisztább szeretet eszközei lettek.
Jézus hív és vár. Vágyik rám, hiszen magának
teremtett, és én vágyom rá, mert az a hivatásom,
hogy Ôáltala, Ôérte és Ôbenne éljek.

24 órás szentségimádást szervezünk – templomunkban elsô alkalommal
– április 9-én, szombat reggel 7 órától kezdôdôen egészen vasárnap reggel 7 óráig. AZ ÚR VÁR RÁNK!

(vr)
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KÖZELEDIK MÁRIA HÓNAPJA...
A rózsafüzér ereje – egy nagymamává vált hívô tanúsága
Jó pár évvel ez elôtt azt hallottam egy édesanyától, hogy azért imádkozik többek közt,
hogy a gyermekeinek jó feleségük és jó férjük
legyen. Nagyon megragadott a gondolat, hiszen nekem is van két gyermekem. El is határoztam, hogy elkezdem az imádkozást, hiszen pár év, és aktuális lehet a dolog. Az
egyik gyermeknek pár év múlva lett is egy
kapcsolata, amely 8 évig tartott. Együtt jártak
egyetemre, és mikor végeztek, megtörtént az
eljegyzés is. Azt gondoltam: Uram, ha a Te
akaratoddal egyezik, akkor én is szívesen fogadom ôt élete párjának.
Hamarosan felmondtak gyermekemnek a
munkahelyén, a kapcsolat is kezdett nehezebbre fordulni. Mikor megtudtam az eseményeket, megint az Úrhoz fordultam: Istenem,
Terád bíztam a gyermekek sorsát. Kérlek, segítsd, hogy megtalálja a helyes utat!
Két éven belül megtalálta az igazit, akit az Úr
viszonylag messzirôl hozott el neki. Az Isten
komolyan vette kérésemet, és megoldotta azt
a problémát, amit Rá bíztam. Negyedik fordulójához érkezett a Lelki adoptálás. Elejétôl
fogva részt vettem benne, hogy én is megkapjam a kisunokámat, illetve rajta kívül egy csecsemô, akiért én ismeretlenül is imádkozom,
eljusson az Életre, akit nem biztos, hogy szülei akartak. A harmadik Lelki adoptálás végé-

re megkaptam a kis unokámat, és nem gyôzök hálát adni a jó Istennek, hogy ezt a kérésemet is teljesítette. A kéréseimmel továbbra
is bizalommal fordulok az Úrhoz, és nem hagyom abba az imákat, mert a legnagyobb
fegyver az életünkben a Rózsafüzér. II. János
Pál Pápa is azt mondta, hogy a világot megváltoztathatjuk a Rózsafüzérrel.
(E.)

Tiszteletreméltó II. János Pál pápa mondja:
„A rózsafüzér mondása nem más,
mint Krisztus arcának szemlélése Máriával.”
A rózsafüzér vagy szentolvasó a „rózsacsokor füzére”, imádságos elmélkedés
Jézus életérôl, Szûz Anyjával való kapcsolatában, néhány evangéliumi
jelenet, a „titkok” tükrében.
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MGS – EGY OLASZOS SZALÉZI
ANIMÁTORKÉPZÔ
Március 11-én öt lelkes fiatallal és Péter atyával
elindultunk Mogyoródra, hogy részt vegyünk
az Olaszországból jött fiatalok és lelki vezetôk
által tartott animátorképzôn. Az élményben
gazdag utazás után a mogyoródi szalézi nôvérek mellett egy 80 fôs lelkes csapat fogadott
bennünket. Az esti program elsô részét a mogyoródi fiatalok tartották melyben egy citera
elôadást és egy magyar néptánc produkciót láthattunk.
Az est további részéért az olasz animátorok feleltek. Mindannyiunk által kedvelt fergeteges
bans-okkal (mutogatós és játékos ének), vidám
zenés koreográfiákkal lelkesítették be a magyar animátorokat.

Szombati napunk a szalézi animátori lelkiség
megismerésével indult. Az elôadások elgondolkodtatók és lélekindítóak voltak. A tartalmas program elején az olasz atya olyan kérdéseket tett fel nekünk, mint: megkérdezted-e
már magadtól, hogy milyen színû az ég, amikor szeretsz, és milyen, amikor gyûlölsz? Feltetted-e már magadnak a kérdést, hogy minek
szeressünk valakit, vagy azt, hogy valóban
boldog vagy-e? Hogy milyen irányba haladsz,
és milyen célokat követsz?” Valóban: ezek

mindannyiunk számára fontos és elgondolkodtató kérdések lehetnek.
Ezek után Don Bosco gondolkodásmódjával
ismerkedtünk. Ennek egyik fontos momentuma az, hogy minden gyermeknek, fiatalnak
van egy különleges képessége, amit fel kell fedezni benne, amitôl értékessé, szeretetre méltóvá válhat önmaga és környezete számára.
Mindannyiunk értékességét az olasz atya azzal
szemléltette, hogy összegyûrt és megtaposott
egy papírpénzt, majd felénk mutatta, és elmondta, hogy ez a pénz még így, gyûrötten is
értékkel bír, úgy, mint azok a fiatalok, akiket
az élet meggyötört és eltaposott. Don Bosco
elôtt minden fiatal értékes volt. Sokszor hangoztatta fiataljai elôtt, hogy igazából azért
élünk, hogy szeressünk és szeretve legyünk.
A délelôtt folyamán egy kis videót láttunk,
amiben a szórakoztató ipart és a szenvedéssel
teli világot fordították egymással szembe. Azt
a világot emeltük ki, ahol várnak minket, ahol
– a szeretet hiánya miatt – szükség van ránk.
Meg kell hallanunk a fiatalok segélykiáltását,
mert az boldoggá tehet minket, hogy más számára segítség lehetünk. Az elôadást pihenésként többször megszakítottuk csoportbeszélgetésekkel és vidám bans-okkal. A délután folyamán pedig egy Mogyoróddal kapcsolatos
vetélkedôn végigmentünk a nagyközség minden nevezetességén. Fergeteges, vidám, nemzetközi show-val zártuk a napot. Az animátorképzô-hétvége célja az volt, hogy az itt hallott
elméleti és gyakorlati tapasztalatokat hazahozzuk, és ezekkel színesítsük és gazdagítsuk oratóriumunkat és a helyi fiatalok sokszor unalommal és frusztrációval teli életét.
Horváth László és Werderich Szabolcs
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SZALÉZI NYÁRI ORATÓRIUM 2011
Immár 19 éve rendezzük meg a nyári napközis
táborunkat közvetlenül az iskolai tanév vége
után. Idén június 20-tól kezdôdôen újra 4 héten
keresztül várjuk az általános iskolás-korú (6–14
év) gyerekeket. A korábbi évekhez hasonlóan a
szalézi lelkiségre építve sokszínû, izgalmas elfoglaltságot kínálunk a nyári vakációjukat töltô
ifjak számára. A programok között sportverseny, kirándulás, gálamûsor, barangolások, interaktív programok, kézmûves foglalkozás, lacikonyha, tánc, zene stb. is szerepel. És természetesen idén is szeretnénk újdonságokkal, újításokkal elôrukkolni. A tudatosan összeválogatott
elfoglaltságok között minden gyermek megtalálja a számára legvonzóbbat. Bosco Szent János
atyánk példáját követve a tábor során a felhôtlen
jókedv és a vidámság kerül a középpontba. Az
önfeledt szórakozás mellett természetesen a lélek ápolására is törekszünk, amit szentmise és
imádságos együttlétek keretében teszünk lehetôvé. Fontosnak tartjuk a gyerekek szüleivel való

egész család kikapcsolódására nyílik lehetôség.
A tábort idén is felkészült szakemberek (szaléziak, pedagógusok) vezetik, a gyerekekkel pedig
olyan fiatalok – animátorok – foglalkoznak, akik
a tábort megelôzô 1 hónapban, alapos képzésben vesznek részt.
A TÁBOR TURNUSAI:
1 hét: június 20. – június 24.
2 hét: június 27. – július 1.
3 hét: július 4. – július 8.
4 hét: július 11. – július 15.

kapcsolattartást, ezért szorgalmazzuk a táborhetet záró kötetlen találkozásokat (szalonnasütés, filmvetítés stb.), ahol tulajdonképpen az

A táborra való jelentkezési lapot valamint plakátot május végén tesszük elérhetôvé a plébánián,
elektronikusan a www.szentkvirin.hu honlapon,
illetve újságunkban is megjelenik majd.

Találkozzunk! – Várunk mindenkit szeretettel!
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MÚLTIDÉZÔ
Szemelvények a korabeli szombathelyi újságok szalézi krónikáiból
„Énekeljünk együtt!
A közös ének, – a legszebb és az egyház szerint való imádság – megvalósítása céljából a
Szalézi Intézet kis kultúrtermében hetenként két alkalommal – az esti órákban – egyházi népénekpróbák lesznek. A pontos órát
és napot a templom és az intézet kapuján kifüggesztett hirdetési táblán teszik közzé.
A mozgalom célja, egységet teremteni az istentiszteleteken énekelendô énekek szövege,

dallama és elôadási módját illetôleg. Sok új
ének is kerül betanulásra. Felemelô élmény,
ha a templomban az összes hívek bátran és
szépen énekelnek. Viszont nincs szomorúbb, ha a jelenlévôk a szent cselekményeken némán vesznek részt. „Énekeljünk
együtt!” jelszót valósítja meg a Szent Kerény
Plébánia Énekes-rend mozgalma. Minden
hívô látogassa az énekpróbákat!”
(Forrás: Szombathelyi Katolikus Tudósító. 1942. december hó)

GYORSINFÓ
Városi nagyböjti lelkigyakorlat
a székesegyházban ápr. 7–9-én
A lelkigyakorlat április 7-én, csütörtökön a 18 órakor
kezdôdô esti szentmisében kezdôdik. Az elmélkedéseket Dr. Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiaprofesszora tartja. Az elôadó az egyes szentmisék után az elsô nap a papsággal találkozik, a második nap
házasokat és a városban mûködô házas közösségeket, a
harmadikon pedig ifjakat vár találkozásra és beszélgetésre.
Karitász-ruhavásár
a rendházban ápr. 7-tôl 10-ig
Kedvezményes ruhavásárt rendezünk használt ruhákból a Don Bosco Mûvelôdési Ház elôcsarnokában április 7-e és 10-e között. Nyitvatartás: csütörtökön/pénte-

APRÓHIRDETÉSEK
• Budapestrôl Szombathely–Kôszeg
környékére költözni vágyó keresztény
családapaként munkalehetôséget keresek Szombathely környékén. Szociálpedagógusi diplomával és kiadványszerkesztôi végzettséggel rendelkezem, de nyitott vagyok minden becsülettel elvégezhetô munkára, amibôl a családomat el tudom tartani.

ken 3–6-ig ill. szombaton/vasárnap 9–12 ig. A bevételt
a helyi Karitász-csoport a környéken élô szegényebb rászoruló családok támogatására fordítja.
„Szaléziak anno”-összejövetel elsô
alkalommal: ápr. 13-án szerdán 18.30 órakor
A hagyományteremtô szándékkal rendezett találkozó szeretné felidézni és megôrizni mindannak az élményben és eseményben gazdag légkörnek és lelkiségnek emlékét, amelyet az 1950-es rendi feloszlatás
elôtt a szaléziak által éltetett és fenntartott helyi
rendház és plébánia keretében átéltek a résztvevôk.
Ehhez keressük a (minden bizonnyal) szépkorú, de
örökifjú híveket, akik korabeli szép élményeikrôl,
benyomásaikról mesélni tudnak.

Segítsünk egymáson, az Isten is megsegít minket...
• Egy másik fiatal testvérünk is munkát keres. Amit szívesen vállalna: középiskolai magyar nyelv ill. felsôszintû latin tanítás, olasz nyelv oktatása
kezdô szinten, mûvelôdésszervezésre
(utóbbi végzettség nélkül)

• Rendházunk most már szépen
rendbe hozott könyvtára adományszámítógépet keres, amire a könyvállomány adatait elmenthetné, hogy
ezzel a könyvkölcsönzés is beindulhasson.

Aki bármely apróhirdetéshez érdemi segítséget tud nyújtani,
kérem, jelezze Péter atyánál: csany@gmx.net
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PROGRAM 7

Szent Kvirin plébániatemplom

A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP PROGRAMJA
• NAGYCSÜTÖRTÖK
16.45-tôl gyónási lehetôség • 18.00 Ünnepi szentmise az Utolsó vacsora
emlékére (benne a lábmosás szertartásával), majd virrasztó szentóra
• NAGYPÉNTEK
10 és 12 óra között gyónási lehetôség
16.30 keresztút Krisztus Urunk halálának emlékezetére
17.30 az Úr szenvedésének emlékezete (passióval, kereszthódolattal), majd
virrasztás a szentsírnál.
20.00 közös városi keresztútjárás az Óperint hídtól a Kálváriáig
• NAGYSZOMBAT
8 órától látogatható a szentsír
10 és 12 óra között gyónási lehetôség
20.00 HÚSVÉTI VIGÍLIA (a Szent Éjszaka), Krisztus Urunk feltámadásának ünneplése feltámadási körmenettel, végén húsvéti ételáldás
• HÚSVÉTVASÁRNAP a 8-as szentmisében ételáldás
• HÚSVÉTHÉTFÔN vasárnapi miserend: 8, 10 és 17.30 misekezdéssel

A Szent Háromnap programja fília-templomainkban
ÚJPERINT
Nagycsütörtök: az Utolsó Vacsora
emlékmiséje: este 7-kor
Nagypéntek: a mi Urunk Jézus Krisztus
Megváltó Kereszthalálának
ünneplése: este 6-kor
Nagyszombat: Feltámadás: este 8-kor,
utána ételszentelés
Húsvétvasárnap: 9 órakor az ünnepi
szentmise és a feltámadási körmenet
Húsvéthétfô: 9 órakor szentmise

PETÔFI-TELEP
Nagycsütörtök: az Utolsó Vacsora
emlékmiséje: este 6-kor
Nagypéntek: a mi Urunk Jézus Krisztus
Megváltó Kereszthalálának
ünneplése este 7.30-kor
Nagyszombat: Feltámadás este 8-kor,
majd ételszentelés
Húsvétvasárnap: 11 órakor az ünnepi
szentmise és a feltámadási körmenet
Húsvéthétfô: 10.30-kor keresztelô,
11 órakor szentmise

Szentgyónási lehetôség Újperinten:
Nagykedden este 6–8-ig
Nagypénteken du. 5–6-ig
Nagyszombaton este 7–8-ig

Szentgyónási lehetôség Petôfi-telepen:
Nagyszerdán este 6–8-ig
Nagycsütörtökön este 5.30–6-ig
Nagyszombaton este 7–8-ig
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16.30 Gyermekkeresztút (elsôáldozók)
17.30 Kézmûves-mûhely: „Bôrözés” (telefontartó, papír zsebkendô-tartó, kis bugyor stb.)
NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA (ÖRÖM VASÁRNAPJA)
10.00 Gitáros szentmise
15.00–18.00 Bibliodráma kicsiknek, nagyoknak
9.00 Kriptamise
18.30 Egyháztanács-gyûlés
18.30 Karitász-gyûlés
18.30 Szalézi Filmklub: Esô elôtt
18.00 A városi háromnapos nagyböjti lelkigyakorlat kezdete a székesegyházban
16.30 Egyházközösségi keresztút
17.30 Lacikonyha: Gránátos kocka (granatér) készítése
7.00 24 órás szentségimádás templomunkban
NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA
18.30 „Szaléziak anno”-összejövetel
18.15 Misevendégség (a szentmise után)
6.30 Püspöki stációs mise templomunkban
16.30 A helyi Szalézi Család együttes keresztútja
17.30 Kézmûves-mûhely: Húsvéti papír tojástartó és kopogtató (+ meglepetés) készítése
Egyházmegyei ifjúsági nap Becsehelyen
Egyházközösségi nagytakarítás a templomban és az intézményben
VIRÁGVASÁRNAP
6.30 Püspöki stációs zárómise a székesegyházban
18.30 Szalézi Filmklub: Az ördög ügyvédje
Oratóriumi nyitvatartás: 16.00–20.00
NAGYCSÜTÖRTÖK
10.00 Püspöki olajszentelési szentmise a székesegyházba
17.30 Ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékér
Oratóriumi nyitvatartás: 16.00–17.15
NAGYPÉNTEK
16.30 Keresztút templomunkban Krisztus Urunk halálának emlékére
17.30 Nagypénteki szertartás, passió, kereszthódolat
20.00 Városi keresztútjárás az Óperint és Kálvária utcában
NAGYSZOMBAT
20.00 HÚSVÉTI VIGÍLIA és feltámadási körmenet (ételáldás)
HÚSVÉTVASÁRNAP (8.00-as szentmisében ételáldás)
Húsvéthétfô: vasárnapi miserend – szentmisék 8.00, 10.00 és 18.30 órakor
Oratóriumi nyitva tartás 16.00–20.00
Oratóriumi kirándulás
17.00 Lacikonyha: Máglyarakás készítése
Egyházmegyei zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra
Filmvetítés: Vezet a ritmus c. film a Táncmûvészeti világnap (ápr. 29.) alkalmából.
IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
10.00 Ministránsavatás
Szalézi Családi Majális
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