
A jövő vasárnap a 10 órai szentmisén lesz a tanév végi hálaadás, amelyre vár-
juk az óvodásokat, a diákokat és családtagjaikat, valamint a pedagógusokat. 
Az esti szentmise után plébániánk Karitász csoportja javára koncertet ad a 
Városi Vegyeskar. A koncerten közreműködik a Pálóczi Horváth Ádám Zeneis-
kola orgona tanszakának növendékei. Vezényel Dankos Attila. A befolyt ado-
mányokból a Karitász csoport hátrányos helyzetű gyermekek beiskolázását 
támogatja. 

Idén is megrendezésre kerül a Szent Antal-napi búcsú a Jánkahegyen. Ezút-
tal, június 16-án, vasárnap, 15 órakor kezdődő szentmisére várják a híveket az 
ünnepség szervezői. A szentmisét bemutatja és a szentbeszédet mondja: 
Kercza Csaba Asztrik ferences szerzetes. Minden hívőt, és érdeklődőt szere-
tettel várnak! 

A szombathelyi jubiláns házasok találkozójára június 11-ig lehet jelentkezni 
a plébánia hivatalban.  

Kapható plébániánk kéthavonta megjelenő magazinjának, az Örömhírnek 
legújabb száma. Benne olvashatunk interjút, beszámolót, személyes tanúság-
tételt egy-egy plébániánkhoz tartozó hívő tollából. A kiadvány az újságos asz-
talokról elvihető. Adományaikat hálásan köszönjük! 

Június 29-én, szombaton lesz templomunk búcsú napja, 10 órakor ünnepi 
szentmisére várjuk a Testvéreket! 

Az Országos Mentőszolgálat önkéntes programot hirdet 18 és 22 év közöt-
ti, érettségizett fiataloknak. A programmal kapcsolatos részletek a hirdető-
táblára kihelyezett plakáton olvashatók. 

Kérjük a kedves Testvérek segítségét június 23-án, Úrnapján az úrnapi ka-
pu elkészítésében, illetve lombos ágak és fehér kerti virágok felajánlást szíve-
sen fogadjuk. Aki tud segíteni, kérjük, jelezze a plébánia hivatalban. 

A Szent András Evangelizációs Iskola János Kurzust szervez a tanítványság-
ról. Az egy hetes kurzus célja, hogy megtanuljunk úgy élni, ahogy a Mester és 
olyanná lenni, mint Ő. A program időpontja: július 15-20. Helyszíne a Szent 
Család Óvoda. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek a hirdetőtáblán. 

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos ifjúsági táborra, Lel-
kes Napokra hívja az érdeklődőket. További információ a plakáton és a szóró-
lapokon. 
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„Hajók siklanak rajta mindenfelé” /Zsolt 104,24/ 
 
A zsoltárok könyvének 

fenti sora arra hivatott, hogy 
megfogalmazza a teremtett 
világ szépségét, benne a 
hatalmas tenger csodálatát. 
De ez a sor most különös 
értelmet nyer, a vizeken 
sikló hajókról, különösen az 
elmúlt hét fényében, vagy 
inkább árnyékában. 

Elképesztő, hogy egyazon 
héten mennyire más kontextusban tud előkerülni ugyanaz a fogalom: a hajó. 

A minap megünnepelték, hogy 75 évvel ezelőtt szövetségesek hajóhada 
közelítette meg a francia partokat, hogy Normandiánál partra szállva együttes 
erővel vegyék fel a küzdelmet a náci hadakkal. Az újságok, TV csatornák pedig 
leközölték Robert Capa híressé vált képét, amelyen egy hajó belsejéből kato-
nák gázolnak a vízbe, hogy megküzdjenek életre-halálra. A hajó 
Normandiánál úgy szerepel, mint a győzelem, a siker, a lehetőség megvalósu-
lásának eszköze, segítője.  

A hét elején pedig, nemcsak kis hazánkat, de talán Európát, vagy az egész 
világot bejárta a hír, hogy Budapesten a Duna Margit híd alatti szakaszán két 
hajó ütközött. De nem ám csak úgy érintve, kicsit horzsolva egymást, hanem 
mint kiderült, a kisméretű, fedélzetén koreai turistákat szállító hajó, a Hable-
ány szinte teljesen alágyűrődött a jóval nagyobb testű szállodahajónak. 
Majdhogynem azonnal elsüllyedt a kis hajó. Alig több, mint hét másodperc 
alatt víz alá került. A hajótesttel együtt embereket rántva víz alá és zárva ma-
gába. Aki megmenekült, azt az erős sodrású, megduzzadt Duna víz kilométe-
rekre sodorta, esélyt sem adva a menekülésre. Felelősöket kereshetünk, vizs-
gálhatják a nagy utasszállítót, felszínre emelhetik a hajóroncsot, a tényen 
nem változtat: a hajó koporsója lett embertársainknak. Az a kis hajó most a 



gyász, a fájdalom és az ember törékeny voltának szimbóluma. Mert a nagy 
hajó egyszerűen bedarálta, maga alá gyűrte a kisebbet. Mint a modern idők 
törtető embere, aki csak megy, néz, de nem lát; aki, ha kell átgázol a másikon, 
a kicsin, a gyengébben, a védtelenen, a kiszolgáltatotton. 

És most keresik a baj okát. Millió magyarázatot fognak majd találni. Hibást, 
vétkest is meg fognak nevezni. 

Az egyik, amit már most mondanak az, hogy „hajók siklanak rajta minden-
felé”, és a hangsúly azon van, hogy mindenfelé, össze vissza. Fittyet hányva 
közlekedési szabályra, szokásokra, vagy éppen olyan kedves gesztusra, mint 
előzékenység. Nem, nem a nagy hajó, meg a kis hajó hibája, hanem az ember 
követ el velük dolgokat. Ha mi emberek nem csak versenyeznénk, nem csak 
az erőnket fitogtatnánk, ha nem erővel akarnánk megoldani mindent és nem 
azon lenne a hangsúly, hogy ki a nagyobb, erősebb, mennyivel másabb lenne! 
Nem mindegy tehát, hogy milyen hajóba szállunk! Nagyon régi kép az Egyház 
mibenlétének meghatározására a hajó szimbolikája. Gyönyörű Egyházunk 
hajója egyszerre nagy is és kicsi is, erős is és törékeny is, emberhalászok bár-
kája, és egyben Krisztus katonáinak csatába induló hajója, Személyes kis csó-
nak és olykor szinte anyahajó. A hullámok be-becsapnak ebbe a bárkába, úgy, 
hogy már-már megtelik, és az apostolokkal együtt kiáltunk fel mi is, „Mester! 
Nem törődsz vele, hogy elveszünk?” /Mk 4,38/. 

És mikor e sorokat írom, akkor még várunk. Várunk arra, hogy megérkez-
zen egy daru, a Clark Ádám és felszínre emelje a kis Hableányt. Egyházunk is 
várakozó álláspontban van. Csíksomlyón szombat délelőtt megint százezrek 
várnak egy olyan szellemi darura, amely minket a mélyből felemel, és „meg-

győzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről” /Jn 16,8/. A lélek kell 
nekünk, aki felemel bennünket az iszapból, a zavaros sűrűből, a világ hordalé-
kából. Amit eddig csak szonárral láttak a szakemberek a Duna medrében, 
most felszínre kerül. Pünkösdkor a Lélek hoz a felszínre mindent, „Lélek 
ugyanis mindent átlát” /1Kor 2,10/. Most tehát a várt lépés az emelkedés! 
Amint az egyik énekben is van: „Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem, Erőd 
adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, Te erőt 
adsz, mely nem fogy el sosem...” /Josh Groban - You Raise Me Up/ 

 
Anyakönyvi hírek 

Keresztelő 

Tóth Mátyás: 2019. június 2. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

Temetés 

Pető István: 2019. június 7. 

Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
 

Június 10, Pünkösdhétfő, Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja, 
 10 óra: + Eszter és Vitusz családtagok 

18 óra: + Ferenc 
Június 11, kedd, Szent Barnabás apostol, 18 óra: + Nagyszülők 
Június 12, szerda, 18 óra: + Ilona és Sándor 
Június 13, csütörtök, A mi urunk, Jézus Krisztus, az örök főpap, 18 óra: + 

József édesapa 
Június 14, péntek, 18 óra: + Anna és Pál nagyszülők, + Mária és Rozália 

nagynénik 
Június 15, szombat, Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő, 7 óra: + Piros-

ka, Irma nagyszülők, Gyula, Lajos, Csaba unokatestvér 
Június 16, Szentháromság vasárnapja 

7 óra: + László édesapa, + szülők, + testvérek és élő családtagok 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + László férj, édesapa, nagyapa 
18 óra: + János és Valéria szülők 
 

Holnap, Pünkösd hétfőn délelőtt 10 és este 6 órakor lesznek szentmisék 
templomunkban. 

Csütörtökön lesz e havi fatimai esténk. 16 órától a fatimai rózsafüzért 
imádkozzuk el, 17 órakor szentségimádási óra kezdődik, 18 órakor pedig 
szentmise, körmenet és Mária-ájtatosság. Az estét Gálhidi Sándor, 
muraszemenyei plébános vezeti. Szeretettel várunk mindenkit! 

Június 15-én Brenner János Imaszövetség tagjait várják Szombathelyre 
hálaadó szentmisére, közös imádságra új papi és szerzetesi hivatásokért. Kér-
jük, hogy az Imaszövetség tagjai jelentkezzenek a plébánián. 

Június 15-től, a nyári időszakban minden hétköznap reggel 7 órakor van-
nak szentmisék, este pedig ezeken a napokon nincs szentmise. A vasárnapi 
szentmisék rendjében a nyáron sincs változás 


