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Leborulva áldlak. Régi rítusú szentmisék a szom-
bathelyi ferences templomban 
 
2020 decemberétől a szombathelyi ferences temp-
lomban a Római Katolikus Egyház rítusának rendkívüli 
formája szerint bemutatott szentmisék kezdődtek. 
2007-ben XVI. Benedek pápa az egész egyházban 
szabaddá tette a római rítus rendkívüli formája szerint 
végzett liturgiát plébánosi hatáskörbe utalva a szent-
misék bemutatásáról való döntést.  

Érdemes tehát odafigyelni erre a közel 1500 éves ha-
gyományra, sok-sok kincsére és értékére, valahogy 
úgy, ahogy egy unoka figyel a nagyszüleire.  
Gyökerei Nagy Szent Gergely pápáig vezetnek vissza, 
aki a népvándorlás korában a 6. és 7. század fordulóján 
elrendelte a római egyház liturgikus gyakorlatának 

rögzítését a gregorián énekkultúrával együtt. Célja 
az volt, hogy a népvándorlás bizonytalan viszonyai 
között az istentiszteletnek a rómaiak által korábban 
felhalmozott kincseit továbbadják Európa új nép-
einek. 
Ez a hagyományos liturgia a legválságosabb időkben 
is mélyen hívő katolikusok támasza volt és szentek 
generációit nevelte fel, akik ezeken a szentmiséken 
mélyítették el istenkapcsolatukat és hitüket.  Gyer-
mekként ilyen szentmisékre járt Boldog Brenner János 
is, épp a szombathelyi ferences templomba.  
A hagyományos liturgikus forma hangsúlyozza a szent 
és a profán elválasztását, amely a szimbólumokban 
és gesztusokban is markánsan megjelenik. A világ-
mindenséget és a halhatatlan lelket teremtő Szent-
háromságos Isten előtt való leborulás és hódolat jel-
lemzi, és Krisztus keresztáldozatának drámaiságát 
fejezi ki. Ezt a funkciót látja el a szent nyelv, a latin, va-
lamint az egyház ősi zenei anyanyelvének, a gregorián 
éneknek a használata. Ezt szolgálja az is, hogy a pap a 
hívek képviseletében Kelet felé fordul, amely Krisztus 
szimbóluma. A megrendültség gesztusa a csend, 
amely a szent misztériumban való elmélyedést szolgálja, 
a valóságos jelenlétben való hitet hangsúlyozza, hogy 
az Oltáriszentséget, Krisztus valóságos testét nyelvre, 
térdelve kell fogadni.  
A pápai rendelkezések magyar fordításai a következő 
honlapon olvashatóak:  
 
https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=189 
 
A régi liturgia és a szakrális latin nyelv drámai hatása 
a filmművészetben is megjelenik, például Europa 
(1991) és A háború virágai (2011) c. háborús filmben 
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Plébániai képviselőtestületi gyűlés 
 
Az elmúlt héten 28-án, csütörtök este képviselőtestületi 
gyűlésre jöttünk össze. 2020 őszén még azt terveztük, 
hogy Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan szer-
vezzünk jótékonysági estet, ami aztán a járványhelyzet 
miatt elmaradt. A folytatásban a templomba járó 
kedves testvéreket – a püspök atya útmutatása szerint 
– a képviselőtestület megújítására kértük fel. Advent 
1. vasárnapján az új testület szentmise keretében a 
hitvallással, az eskütétellel és Székely János püspök 
atya áldásával, megerősítő dokumentumával hivata-
losan is megalakult 5 évre. 
 
A tegnapi összejövetelünk témái között a következő 
fontosabb témák voltak: 
− az előző (10.19.) ülés óta történtekről beszámoló, 
− az Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata 
4. – 8. fejezetének hangsúlyosabb pontjai 
− elnökválasztás, és a munkacsoportok megalakítása 
− a Plébániai Karitász Alapító Okiratának módosítása 
− a 2020-as zárszámadás ismertetése és elfogadása 
− a 2021-es költségvetés tervezése és jóváhagyása. 
Sajnos a kijárási korlátozás beszűkítette az időnket, 
és nem szerettük volna ezeket a nagyon fontos dön-
téseket elkapkodni. Tehát maradtak még vissza el-
rendezni való ügyeink. 
Amit örömmel írhatok le, hogy a Képviselőtestület 
választott a közösségnek ún. „világi elnököt”. Ezt a fel-
adatot dr. Gyenese Balázs társunkra bíztuk. Hálásan 
köszönjük, hogy elvállalta. Mindannyiunk támogatása 
kísérje! 
Az eddig el nem látott, ám a Szabályzat szerint is 
előírt templomgondnoki szolgálatra Csire Imre korábbi 
elnökünket kértem fel. A jegyzői teendőket Darics 
Georgina fogja ellátni. 
Bemutatkozott a Testület előtt Vámosné Józsefné 
könyvelő, aki az egyházmegyében előírt formában 
mutatta be részletesen anyagi helyzetünket és készített 
egy segédletet a következő évre. Számos felújítási 
tervünk vár megvalósításra anyagi lehetőségeink 
szerint. Kiemelten kell kezelnünk: a Képviselőtestület 
lelkigyakorlatát és a fiataloknak szervezett nyári tá-
borokat. 
Örömmel vettük kézbe a Szombathelyi Egyházmegye 
lelkipásztori terve c. füzetet. Erre építve készítjük majd 
el a plébániai lelkipásztori tervet is.  
Szükséges lesz a templomi és a plébániai leltár elké-
szítése. Rövidesen megújult formában találkozhatunk 
a honlapunkkal. Erősíteni akarjuk a minisztráns csapatot 
és a Fülemüle kórust.  

(P. János) 
 
A megszentelt élet napja – Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony  
 

  

 
„Az igazi szeretet mindig szemlélődő.”  (Ferenc pápa) 
 
Egy nővérem örökfogadalmán hangzott el a következő 
történet, amely azoknak is érthetően világíthatja meg 
a szerzetesség lényegét, akik nem szerzetesek. 
Egy pályaudvaron búcsúznak a szerelmesek, a fiú a 
peronon, a lány már a kupéban. Az üvegablakon nézik 
egymást, és csak a szemeikkel kommunikálnak. 
Gyönyörködnek még egymásban, és engedik „cirkulálni” 
a szeretetet, amíg van idő. A kupéban ülők csak a 
lányt látják – már aki észreveszi. Aki észreveszi, nem 
egészen érti a viselkedését. Van, aki kissé hóbortosnak 
gondolja, aztán legyint egyet, van, aki elgondolkodik, 
vajon mitől ilyen boldog és sugárzó ez az ember. Van, 
akit nem hagy nyugodni a látvány, normálisnak tűnő, 
egészséges lány, akkor miért viselkedik ilyen furcsán. 
Utána szeretne járni a dolognak, titokban egy kicsit 
maga is vágyik erre a betöltöttségre, boldogságra. És 
akkor lehet, hogy követi a lány tekintetét a kupé 
ablakán keresztül a kupén túlra, és lehet, hogy az ő 
tekintete is találkozik a Vőlegényével, és az is lehet, 

hogy az Ő szívét is rabul ejti ez a soha nem tapasztalt, 
de születése óta szomjazott Szeretet. „A szerzetes a 
keresztény hivatás benső természetét jeleníti meg,« 
és a Menyasszony-Egyház törekvését fejezi ki egyetlen 
Vőlegényével való egyesülésre” fogalmaz II. János-Pál 
pápa Vita Consecrata című apostoli buzdításában. 
A három ún. „evangéliumi tanács”, a Krisztus által 
elénk élt tiszta, szegény és engedelmes élet vállalása 
szabadít fel a túlcsorduló, áldozatos szeretetre. A 
szemlélődő közösségben a szüntelen ima, a munka 
közben is őrzött csend lehetővé teszi, hogy a szerzetes 
mindig Uránál tudhassa szívét. Az apostolkodó kö-
zösségekben Krisztust sokféle területen az embertár-
sakban szolgálják a szerzetesek és mindemellett imá-
jukkal, önfelajánlásukkal járnak közben értük. „Ez egy 
olyan élet, amit odaadtak az Úr szerelméért, szolgála-
táért, s hogy személyének és misztikus Testének szen-
teljék magukat. Egy ilyen ellenszolgáltatás nélkül „el-
tékozolt” életből azonban illat árad, mely betölti az 
egész házat, Isten házát, az Egyházat.”   

(Pigler M. Míra OP) 

PPlléébbáánniiaaii     HHíírrlleevvééll

Hirdetések 
 

1. A ministráns közösségbe továbbra is hívunk és várunk első osztályos kortól gyermekeket: jelentkezni a 
sekrestyében lehet.  
 
2. Február 2. kedd, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A 9 órai szentmise elején lesz gyertyaszentelés. 
Kérjük a testvéreket, hogy hozzanak magukkal gyertyát! 
Ez a nap egyben a szerzetesi hivatások ünnepe. Este ½ 6-tól a Székesegyházban a papi zsolozsmát imádkozzuk, 
majd 6 órától ünnepélyes szentmise lesz. Ezért az esti 6 órás szentmise templomunkban elmarad. 
 
3. Február 11-én, csütörtökön lesz a Betegek világnapja. A 9.00 órai szentmisén szolgáltatjuk ki a 
betegek szentségét.  
Felvehető időskorban, és súlyos betegség vagy műtét miatt. Előtte 9-én, 10-én, és 11-én lelkigyakorlattal 
készülünk a szentség felvételére. 
 
4. Az Assisi Szent Ferenc kollégiumban felzárkóztatást, ismétlést és korrepetálást vállalunk, alsó és felső 
tagozatos diákok részére egyaránt, akár érettségi felkészítővel is.  Mindez a jelenlegi járványügyi előírások be-
tartásával történik, költségtérítés nélkül.  Érdeklődni és jelentkezni a plébánia irodájában lehet.   


