Január 27, Évközi 3. vasárnap
7 óra: + Nemes Géza (+1.évf.) férj, édesapa, nagyapa, dédapa
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Szülők, nagyszülők
18 óra: + Anna és József szülők és élő családtagok
Ma délután 16.30-kor, a kórházkápolnában emlékmisét mutat be
Takács András kórházlelkész Dr. Batthyány-Strattmann László emlékére és elhelyezésre kerül a szent ereklyéje is.
Jövő héten kerül megrendezésre az Ökumenikus imahét. Plébániatemplomunkban 22-én, kedden lesz imaóra, melyen Zsugyel Kornél
evangélikus lelkész tanít bennünket. A hét további menetrendje a
honlapunkon és a hírlevélben olvasható. Templomunkban ezen a héten reggel 7 órakor lesznek a szentmisék.
Január 25-én, pénteken folytatódik az Imaiskola. Várunk mindenkit
sok szeretettel 17 órától!
Január 27-én, vasárnap 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai
találkoznak a kápolnában, az esti szentmise után pedig a folytatódik a
vasárnap esti muzsika rendezvénysorozatunk, melynek első féléves
programjait megtekinthetik a hirdetőtáblán. Azon az estén Dezső
Dario orgonaművész ad koncertet.
Január 29-én, kedden az esti szentmise után szentségimádásra
és közbenjáró imádságra várjuk a Testvéreket.
Február első három vasárnapján minden szentmise után lehetőség
nyílik az idei egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére.
Kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges szíveskedjenek
élni e lehetőséggel. Egyúttal hálásan köszönünk minden adományt,
amellyel közösségünket támogatják.
Az Alpha-kurzus keretei között „Nagy kérdések életről, Istenről,
hitről” címmel 10 alkalomból álló tanfolyam indul február 6-tól kezdve. A részvétel ingyenes! Részletek a szórólapon és a hirdetőtáblán.
Megérkezett az Adoremus februári száma, mely a sekrestyében átvehető.
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Plébániai Hírlevél
2019. január 20.
Évközi 2. vasárnap

Fidelitate et caritate – hűséggel és szeretettel
Boldog Batthyány-Strattmann
Lászlóval egyetemista, kispap
koromban ismerkedtem meg.
No, nem személyesen, hanem
csak úgy az életével, könyveken
keresztül. Pedig nem messze laktunk Körmendtől, a Battyányak
városától, csupán mintegy tízen
pár kilométerre. Sőt minisztránstalálkozókon, vagy éppen a
boldoggáavatása kapcsán azért
egész sokszor hallhattam róla,
mégis gyerekként inkább nyűgözött le a mára már kissé ütöttkopottá vált kastély, a Rába parton, az uradalmi kertben évszázadok óta ágaskodó hatalmas
platánok, vagy éppenséggel az
augusztus 20-hoz kapcsolódó
tűzijáték és csónakos-kenus mulatságok a Rába folyón. Valahogy nem
érte el az ingerküszöbömet az ő személye. Tudtam róla és valahogy
mégse…
De a szemináriumban egyszer találkoztam egy idősödő nénivel, aki
elmondta, hogy meg van győződve arról, hogy a hercegorvos közbenjárására nyerte vissza látását. Akkor kezdtem el érdeklődve olvasgatni
utána. Találtam életét bemutató könyvet, képeket, amelyeken családja körében lefotózták, vagy feleségével egy műtét alkalmával.

Harmad éves voltam, amikor olyan tisztséget kaptam a papnövendékek között, akinek az volt a feladata, hogy ha lebetegedett valamelyikünk, akkor ételt vittem neki, jeleztem az elöljárónak, hogy valaki
gyengélkedik, ha kellett orvoshoz is kísértem, vagy éppen gyógyszert
váltottam ki. Előfordult, hogy vérnyomást, vagy lázat mértünk, és
olyan is volt, amikor tudtam, hogy az egyetlen gyógymód a házi patikában található mézes-fokhagymás pálinka lesz… Az is feladatom volt,
hogy kértem diakónust, egy-egy beteg megáldozatásához. Szó, ami
szó, szerettem ezt a szolgálatot! Nem szerettem találkozni szenvedéssel, betegséggel, de jó volt átélni, hogy valakinek betegségében, kiszolgáltatottságában segítségére lehetek.
Tudtam, hogy ehhez kell valami mélyebb lelkület, mint a sajátom.
Ekkor kezdtem a boldog szemészorvos közbenjárását kérni. Egy kis
emléklapon, szentképen megtaláltam az üzenetet, amit Boldog László
szokott a felgyógyulás után betegeinek adni. Ez állt a Jézus Szívét ábrázoló képen: „Te azért jöttél hozzánk, hogy testi bajodra gyógyulást
keress, de el ne feledd halhatatlan lelkedet, amely annyira értékes,
hogy az Úr Jézus meghalt érte a kereszten”.
Úgy véltem, ez lesz az a lelkület, amely ahhoz kell, hogy a szemináriumban, beteg kispaptáraimat ellátva ne csak funkciót végezzek, hanem már ott lelkipásztori szolgálatot tegyek. A betegnek a lelkével is
törődni kell!
Azóta tudom, hogy nem csak az infirmáriusságot, de a papi életet
és egyáltalán az életet is csak így érdemes élni: hűséggel és szeretettel.
ÖKUMENIKUS IMAHÉT
Az imádságos találkozók helyszínei:
Január 21. hétfő 18 óra: Mária Magdolna templom
Január 22. kedd 18 óra: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom
Január 23. szerda 18 óra: Református templom
Január 24. csütörtök 18 óra: Evangélikus templom
Január 25. péntek 18 óra: Jézus Szíve ferences templom

EGYHÁZKÖZSÉGI BÁL
Február 16-án, szombaton 19 órától rendezzük meg plébániai bálunkat a Mindszenty iskolában. Az idei bál különlegessége, hogy az ’70es, ’80-as évek retro világát próbálja felidézni. Ehhez kérjük, hogy aki
teheti és hajlandó egy kis mókázásra, szíveskedjen egy olyan ruhadarabot vagy kiegészítőt magára venni, amely erre a világra jellemző. A
bálra belépőjegyek kizárólag a Plébánia Hivatalban vásárolhatók meg.
A belépő- és vacsorajegy ára 3000 Ft, diákoknak 1500 Ft. Ebben az
évben is várunk sütemény felajánlásokat, amelyet február 15-én és
16-án lehet majd leadni. Másfelől tombola-felajánlásokat is örömmel
fogadunk, amelyeket a Plébánia Hivatalban lehet leadni hivatali időben. Mindazok, akik nem tudnak eljönni a bálra, támogatójegy vásárlásával segíthetik célkitűzésünk megvalósulását. Támogatójegyeket a
Plébánia Hivatalban és a sekrestyében lehet vásárolni. Szeretettel
hívjuk tehát mindnyájukat plébániai bálunkra!
Anyakönyvi hírek
Temetés
Balogh Rozália: 2019. január 17.
Szabó Béla: 2019. január 17.
Takács Aranka: 2019. január 18.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE

A heti szentmisék rendje:
Január 21, hétfő, Szent Ágnes szűz, vértanú, 7 óra: + Etel
Január 22, kedd, Szent Vince diakónus és vértanú; Boldog BatthyányStrattmann László családapa, 7 óra: + Ottó
Január 23, szerda, 7 óra: Élő Levente
Január 24, csütörtök, Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító, 7
óra: Bálint unoka és szülei
Január 25, péntek, Szent Pál apostol megtérése, Pál fordulása, 7 óra: +
Rozália
Január 26, szombat, Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök, 7 óra: +
Piroska nagyszülő

