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mert féltékeny szeretettel szereti népét. Semmi sem 
lehet fontosabb, minthogy igaz hívei legyünk a Szent-
háromságnak.  
Bárcsak létrehozhatná a Balázs-áldás azt a lángoló 
szeretetet, ami Szent Balázs püspökben jelen volt és 
kiégetné lelkünkből a bűnök és a hibák csíráit, akkor 
egészen egészségesek lehetnénk. Szent Balázs püspök 
és vértanú, könyörögj érettünk! – Hála neked sokszoros 
közbenjárásodért! 

( P. Kercza Asztrik)  
 
Nemcsak magunknak élünk… − jegyesoktatás 

Az egymással való találkozás nagyon személyes dolog. 
Ebben nagyon magányosak vagyunk. Minden jó tanács 
messze elma-rad attól, amit megélünk. Nagyon sze-
mélyesen állunk egymással szemben. Ez kaland. Nem 
tudjuk, mi lesz a vége. És mégis merjük ezt az egymással 
való életet. Te egyszeri vagy a számomra az egész vi-
lágon, és én megkockáztatom, hogy veled együtt föl-
építsek valamit. A Jóisten a gondolkodásunkat, a gon-
dolatainkat „betervezte”, és a szívünket is beleépítette 

a terveibe. Így súgja, hogy mire vagyunk elhivatottak. 
A kereszt bele van rajzolva a hívásba: egyrészt örömet 
okoz, másrészt keresztet jelent. Egymás számára va-
gyunk elhivatottak, amiből nem hiányozhat az alázat. 
„Aki Jézus közelébe kerül, az Jézus felé tekint, auto-
matikusan leveszi a másikról a tekintetét, és már 
nem egymásra, hanem egy irányba néz.” 
(Gyökössy Endre) 
 
A kéthetente egy estét kitevő alkalmak tematikája az 
alábbi: 
1. Téma: Szeretet-nyelvek 
2. Téma: Házasság szent-
sége 
3. Téma: Szexualitás 
4. Téma: Kommunikáció + 
konfliktuskezelés 
5. Téma: Család, ahonnan 
jövök 
6. Téma: TCST (Természetes 
Család-Tervezés) 
8. Téma: Imádság 
9. Téma: Családi élet (ün-
neplés, időbeosztás, anya-
giak) 
 
A jegyespárok fél-egy órás 
előadást hallgathatnak meghívott előadóktól. Ezt kö-
vetően interaktív kis-csoportos foglalkozásra kerül 
sor: kötetlen beszél-getés, játékos ráhangolódás, pro-
aktív szerepjátékok. Alapvetően az előadás kérdéseit 
járjuk körül. Feltárjuk a személyiségek egyező és eltérő 
tulajdonságait. Őszintén, nyíltan beszélünk „tabukról”, 
elfojtott problémákról, váratlan élethelyzetekről, ott-
honról, családról. A jegyesoktatásnál pedig nem áll 
meg a munkánk. Nyitunk a fiatal házasok felé.  
Kérjük és várjuk, hogy csatlakozzanak valamelyik csa-
ládcsoportba, váljanak a ferences közösség részévé!  
Szeretettel várunk! 

(Ádám Kata) 
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A képviselő testület elnöke - Dr. Gyenese Balázs 

Bemutatkozás 
 

Nagy meglepetésként ért, 
hogy az egyházközségi 
képviselőtestület elnökévé 
választottak. Bízom a Jóis-
ten kegyelmében és a leg-
jobb tudásom szerint sze-
retném ezt a szolgálatot 
végezni. születtem Zala 
megyében Letenyén. Gyer-
mekkorom legnagyobb él-
ményei a Murához kötnek. 
Itt éltek mindkét szülő ré-
széről a nagyszüleim, akik-
nél gyakran vendégesked-
tünk bátyámmal, húgom-
mal és a három unokatestvérünkkel. Gyerekként meg-
ismerhettem a falusi élet örömeit és feladatait. Nagy-
szüleimnél voltak háziállatok, háztáji gazdaság, kukorica, 
krumpli, mák, bab, szőlőtermesztés. Gyakran próbáltuk 
kiegészíteni a családi költségvetést uborka, málna-
termesztés, gesztenyeszedés, gyógynövénygyűjtés 
adta lehetőségekkel. Gyerekkorom sok munkával és 
játékkal telt. Gyerekkori barátaimmal sok időt töltöttünk 
a környező tavakon fürdéssel, horgászattal és persze 
rengeteg csínytevéssel. Szüleim úgy döntöttek, hogy 
Nagykanizsára költözünk, ami kb. 20 km távolságra 
van. Általános iskolába már itt jártam. Nagyapám fog-
lalkozott hitoktatásunkkal, majd a nagykanizsai plé-
bánosunk tartotta a hittanórákat. Ő javasolta a szüle-
imnek, hogy bátyámmal együtt adjanak minket Pan-
nonhalmára gimnáziumba. Bátyámat fel is vették, egy 
év múlva számomra is megadatott a lehetőség. Szor-
galmas tanulással telt el a négy év, bár néha nem 
látszott a bizonyítványon. Itt életre szóló barátságok 
köttetek a közös háló, humor, diákcsíny, kirándulás, 
sport élményeiből. 1988-ban érettségiztem. A termé-
szettudományok feküdtek nekem jobban, így jelent-
keztem Szegedre a SZOTE Gyógyszerésztudományi 
szakára. Itt ismerkedtem meg feleségemmel és sze-
reztünk diplomát 1994-ben. Augusztus 6-án össze-
házasodtunk, Körmendre költöztünk fiatal diplomásként 
és kezdtünk dolgozni az Egis Gyógyszergyárban. Itt 
csatlakoztunk a Szent Erzsébet Plébánia családcso-
portjához. Gyürki László kanonok plébánosunk meg-
alapította a Páli Szent Vince társulatot, rendszeresen 
találkoztunk a város karitatív, hitoktató tagjaival. Se-
gítettük a betegeket, szegényeket. Káplánunk Császár 
István jelenlegi helynök volt. 10 évig éltünk Körmenden 
gyarapodó családunkkal, fiatalos lendülettel. Szűkös 
lett a lakásunk, ezért úgy döntöttünk, hogy nagyobbra 
cseréljük. Szombathelyre költöztünk a jelenlegi családi 
házunkba. Feleségemmel Isten ajándékaként 7 gyer-
mekünket neveljük. Nagyfiunk Mátyás egyetemista, 
Anna Győrbe jár a bencésekhez. András és Jakab Pan-

nonhalmán tanulnak, Peti Down-szindrómával született, 
Jákon tanul az általános iskolában. Pali  és János fiunk 
a Brennerbe jár iskolába, ill. óvodába.  16 éve vagyunk 
tagjai a Szent Erzsébet ferences plébániának. Sok 
barátra leltünk itt az atyák és testvérek körében. Ez 
hozzájárult ahhoz, hogy Szombathelyen itthon érezzük 
magunkat. Igyekeztük kivenni a részünket a közösség, 
munka, szórakozás adta lehetőségekből. Ha visszate-
kintek, az elmúlt negyed évszázadra úgy gondolom, 
hogy az „ora et labora” nagyon fontos alapköve az 
életemnek. Sokszor hallottuk a ferences templomban, 
hogy a fél szemünk mindig az üdvösségre tekintsen. 
Nagyon tartalmas prédikációkat hallhattunk, amelyeket 
igyekszem a mindennapokban alkalmazni. Sokszor 
kaptam így segítséget életem nehézségei közepette. 
Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy az Egyház 
biztos pont az élet tengerén.  

(dr. Gyenese Balázs) 
 
Balázsáldás a hit erejében 
 
Mint megannyi szertartás az 
Egyház életében, úgy a Ba-
lázs-áldás is valóságos áldás.  
Ez az áldás az Egyház kegyel-
meiből közvetíti azt az erőt, 
amely a testi-, szellemi-, lelki 
egészséghez és az érdemek-
kel gazdag istenes élethez 
elengedhetetlen. 
A Balázs-áldás az egyházi év-
körben a legkiemelkedőbb 
és legszélesebb körben el-
terjedt és igényelt áldások 
egyike. Maga az áldás sze-
mélyesen történik, egy Y alak-
ra formált gyertyával. Erede-
tileg az áldásért cserébe ado-
mányozott gyertyáról volt szó, melyet a hívek ajánlottak 
fel az egyháznak. Szent Balázs püspök nevéhez fűződik, 
aki az örményországi Szebaszte püspöke volt. Akit 
hitéért kivégeztek, és aki életében egy fuldokló gyer-
meket megmentett. Ennek a csodás tettének emlékére 
hívja segítségül az Egyház őt a „torok és más bajok” 
elkerüléséhez pártfogónak. A szentek közösségének 
hittitka is kitűnik ebből. 
A 16. századtól Magyarországon közismert és köz-
kedvelt áldás, mely a Balázs-járás kommendálással is 
kie-gészült. Az áldással kapcsolatban elkerülendő az 
a hiedelem, hogy aki megkapja ezt az áldást, az nem 
betegedhet meg, és az a túlzás is: aki nem kapja, meg 
az megbetegszik. Pontosan az idei bajok, a légúti fer-
tőzések és az aeroszolizálódott Sars-CoV-2 vírus 
kapcsán fontos tudatosítani, hogy a Balázs-áldás nem 
váltja ki a személyes felelősséggel kivitelezett, értelmes 
védekezést. De éppen a vértanú püspök vértanúsága 
hirdeti, hogy az egészség istenné tétele az újpogányság 
egyik bálványavatása. Isten nem tűri a bálványokat, 
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Hirdetések 
 

1. Az Assisi Szent Ferenc kollégiumban felzárkóztatást, ismétlést és korrepetálást vállalunk, alsó- és felső 
tagozatos diákok részére egyaránt, akár érettségi felké-szítővel is.  Mindez a jelenlegi járványügyi előírások 
betartásával történik, költségtérítés nélkül.  Érdeklődni és jelentkezni a plébánia irodájában lehet.   

2. 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. 
 


