
Ma az Isteni irgalmasság vasárnapján van a Szent Rafael Kórház Ká-
polnájának búcsú napja. A kápolna fontos szerepet tölt be a kórház és a 
város életében, hiszen az itt bemutatott szentmiséket a kórházban gyó-
gyulásra vágyó betegekért valamint az itt dolgozókért ajánljuk fel. Kérjük 
a kedves Testvéreket, hogy adományaikkal segítsék a kápolna fenntartá-
sát, amelyet az újságos asztalra kihelyezett csekkeken történő befizetéssel 
tehetnek meg. Minden jószándékú adományt hálásan köszönünk! 

Ma este a szentmise után a Pálóczi Horváth Ádám zeneiskola növen-
dékei adnak jótékonysági hangversenyt a plébániai karitász javára. Szere-
tettel várunk mindenkit! 

Április 30-án, kedden szentségimádásra és közbenjáró imádságra vár-
juk a Testvéreket az esti szentmise után. 

Május a Szűzanyának szentelt hónap. Minden esti szentmise előtt 
17.40 órától májusi litániát imádkozzuk el. 

Egyházmegyei zarándoklatra indulunk május 1-jén, szerdán. Indulás a 
templom elől 8 órakor. Kérjük a testvéreket az időjárásnak megfelelő öl-
tözékben jöjjenek, mivel szabad téri szentmise lesz.  

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön 17 
órától imaóra papi hivatásokért, majd 18 órától szentmise, pénteken 17 
órától szentségimádás, majd szentmise, szombaton pedig reggel 6 órától 
a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.  

Május 4-én, szombaton buszos zarándoklat indul Esztergomba, ahol 
Mindszenty József halálának évfordulóján szentmisét mutat be Erdő Péter 
bíboros. Indulás a reggel fél hatkor a templom melletti parkolóból. Jelent-
kezni a Plébánia hivatalban lehet, részvételi díj 5000 Ft. További informá-
ciók a kihelyezett plakáton olvasható. 

A jövő vasárnap, május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük a 
délelőtti szentmisében.  

Plébániánk elmúlt évét bemutató Évkönyv még megvásárolható az új-
ságos asztalon. Az Évkönyv ára 1200 Ft. 

Május 11-én, szombaton lesz plébániánk 11 fiataljának bérmálása és  
katekumenjeink szentségfelvétele. A szentmisét, amely 17 órakor kezdő-
dik, Püspök atya fogja bemutatni. Az ünnepre közösségünk minden tagját 
szeretettel várjuk!  
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„Magától” – Könyörgő nap a jó termésért 

 
Pár napja még azt gondoltam, hogy a húsvéti napok elmúltával majd 

egy fokozattal lejjebb lehet kapcsolni, mert a nagy hajtás mögöttünk van. 
De, aztán kinyitottam az előjegyzési naplót, meg munkatársaim is szóltak, 
hogy „na akkor most mi mikor lesz?”, rádöbbentem, hogy továbbra is do-
bog az a plébániai szív és hajt bennünket előre. 

Merthogy ma van az isteni irgalmasság vasárnapja, meg Bazitán egy 
gyönyörű alkalom, hogy elsőáldozáshoz járul egyik fiatal hittanosunk, a 
plébániatemplomban katekumenjeink egy újabb tanúságtételi alkalomhoz 
értek, és ráadásul ifjúsági énekes szentmise lesz és kisgyermekeket is invi-
táltuk erre az alkalomra. A 10-es mise után lesz 4 keresztelő, este a nap 



zárásaként pedig lesz jótékonysági hangverseny a Karitász által segélye-
zett családok javára. És ez csak egy „szimpla” vasárnap itt, húsvét után 
egy héttel. 

De, mivel április utolsó vasárnapja is ez a mostani, a püspöki konfe-
rencia javaslata értelmében most van könyörgő nap a „jó termésért” is. 
Emellett pedig nem szeretnék elmenni szó nélkül. Sajnos a városi élet egy-
re jobban érvényesülő velejárója lesz, hogy elszakadunk, függetlenedünk 
a környezet természetes ritmusától. Miközben a mezőn az elvégzendő 
munka időpontját az évszak, az időjárás, a tenyészidő stb. határozza meg, 
addig a gépek világában, az aszfalt és térkő sivatagában más tényezők 
diktálnak. Az elmúlt hetek időjárása most azt parancsolja, hogy az árok-
parti orgona lila és fehér színben díszelegjen, a repce aranyló sárgával 
virítson, a kalászosok pedig dúsan és zölden nyújtózkodjanak. Akinek van 
egy kis zöld udvara, kiskertje, szőlője, tudja, hogy már még a zsebkendő-
nyi területeken is ismerős hang lett a fűnyíró duruzsolása, kapa csattogá-
sa. 

Ezek alapján joggal gondolhatná azt valaki, hogy „ha ennyire megy 
minden magától, akkor minek kérni rá az áldást?” Akár még igaza is le-
hetne. Tényleg megy magától. Na, de azért ez a „magától” nem annyira 
elvont fogalom. Szerintem egyre konkrétabb és egyértelműbb, hogy az a 
„magától” nem feltétlenül az elszórt műtrágyától, nem tőlem, tőled, vagy 
bármelyikünktől, nem az aktuális társadalmi érdeklődéstől, hanem „Ma-
gától” függ. Már a Szentírás is megfogalmazta ennek a magától értetődő, 
de mégsem kikényszeríthető, nem követelhető, csak kérhető folyamatnak 
a csodálatos voltát: „én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten 
adta” /1Kor 3,6/. Ezért, ha látszólag minden magától is történik, minden 
csak életösztön dolga, akkor is van, aki ezt vezérli, koordinálja, vagy - 
szebben mondva - kézben tartja. 

Azért kell esedezni a jó termésért, mert miközben minden „magától” 
történik, az egyes feltételeknek biztosítódni kell. Ha a jó magot jól előké-
szített talajba veti el a hozzáértő kéz, ha az eső idejében öntözi, ha a szél 
nem viharral csapkodja, ha a Nap megfelelő óraszámban süti, ha jég el 
nem veri, ha kártevő ki nem pusztítja, ha vad le nem tapossa, vagy ki nem 
túrja, ha betegség meg nem támadja, ha a fagy el nem viszi, ha csapás 
nem ritkítja, ha…, ha…, ha…, akkor talán megláthatjuk, hogy „magától” 
mivé lesz, „magától” milyen termést hoz. Talán nézhetjük, miként növek-
szik, kóstolhatjuk termését, élvezhetjük gyümölcsét. Talán tehetünk belő-

le az asztalra és talán jut belőle a spájzba is, hogy téli zimankó alkalmával 
is emlékeztessen bennünket a hálára, hogy minden „Magától” végbeme-
hetett. Hogy megadta és megáldotta. 

 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelő 

Sziliznicsenkó Natasa Anna: 2019. április 21. 
Lukács Miron Dániel: 2019. április 22. 

Lázár Boglárka Jázmin: 2019. április 22. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Doffkay Kristóf: 2019.április 25. 

Nyugodjék békében! 

 
 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

A heti szentmisék rendje: 
 

Április 29, hétfő, Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa 
társvédőszentje, 7 óra: + Margit 

Április 30, kedd, Szent V. Piusz pápa, 18 óra: + Zoltán férj, édesapa, 
nagyapa (+5. évf.) 

Május 1, szerda, Szent József, a munkás, 7 óra: + Zsolt 
Május 2, csütörtök, Szent Atanáz püspök és egyháztanító, 18 óra: + 

István férj, édesapa, nagyapa (+1.évf.) 
Május 3 péntek, Szent Fülöp és Jakab apostolok, 18 óra: + Anna édes-

anya 
Május 4, szombat, Szent Flórián vértanú; Boldog Ceferino Giménez 

Malla vértanú, 7 óra: Szűzanya Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett 
bűnök engesztelésére 

Május 5, Húsvét 3. vasárnapja 
7 óra: + Margit és Károly szülők 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: Élő Johanna 
18 óra: + Jenő, + szülők, nagyszülők 


