
 

Augusztus 20-án, kedden ünnepi szentmisére várjuk a kedves Testvéreket. 
Bazitán 8 óra 30-kor, a plébániatemplomban 10 órakor lesz szentmise. Szent-
mise keretében lesz kenyérszentelés, amelyből részesülhetünk a mise végén. 
Kérjük, hogy aki csak teheti, tartson még velünk majd közös beszélgetésre, 
ünneplésre! Plébániatemplomunk új, nemzeti színű lobogóval és pápai zászló-
val gazdagodik, amelyeket szintén ezen ünnep keretében áldunk meg és he-
lyezünk el. 

Augusztus 22-én a 18 órakor kezdődő szentmisében folytatjuk a Szent Rita 
közbenjárását kérő kilencedünket! Rózsát és imaszándékot hozzunk magunkkal!  

Augusztus 25-én, vasárnap 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai talál-
koznak a kápolnában. 

Augusztus 27-én, kedden szentségimádásra és közbenjáró imádságra várjuk 
a Testvéreket a reggeli szentmise után. 

Augusztus 31-én, szombaton 10 órától nyárbúcsúztató játékos együttlétre 
várjuk a gyerekeket, fiatalokat! Lesz benne ügyességi játék, sportverseny és 
nerf csata is. Azok, akik szívesen jönnének el erre az alkalomra, kérjük jelezzék 
részvételüket, mert ennek függvényében állítjuk össze a játékok menetét. Aki 
jön, és tud hozni saját nerf pisztolyt, kérjük ezt is jelezze! Csapatversenyek 
lesznek, ezért a legkisebbek is bele tudnak kapcsolódni a játékokba! Várunk 
minden fiatalt! 

Szeretettel várjuk a jelentkezőket az ősszel induló képzésekre: középisko-
lások számára bérmálásra felkészítő; azon felnőttek számára, akik nincsenek 
megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók, indul a 
katekumenátus; a már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták számára 
pedig hittancsoport indul. Minden képzésre a plébánia hivatalban és az újsá-
gos asztalról lehet írásos tájékoztatót és jelentkezési lapot vinni. Minden kép-
zésre a jelentkezési határidő: szeptember 15. 

Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre szeretnének 
egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, egyéb in-
formáció olvasható a plébániai honlapunkon. 

Örömmel ajánljuk szíves figyelmükbe egyházmegyénk havilapját, a 
Martinust, valamint plébániánk kiadványát az Örömhírt. Magazinunkban – az 
elmúlt évek nyári számához hasonlóan – ismét olyan emberek hitvallását, ta-
núságtételét olvashatják el, akikkel már itt, a templomban találkozhattak, de 
eddig még nem is beszélgettek vele. Köszönjük azok bátorságát, akik írtak ön-
magukról, hitükről és engedik, hogy egy kicsit jobban megismerjük őket! 
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Demokráciában királyságról 
 

A napokban különösen is nagy külsőségek közepette ünnepel nemze-
tünk. Néptáncosok a népzenészek különösen kedves dallamaira vérpezsdítő 
lépéseket ropnak, ha tudnánk néptáncolni, talán közéjük állnánk. Iparmű-
vészek kínálják jeles portékáikat. A trikolór ünnepibben lobog, a Himnusz 
emelkedettebben szól. Ünnepi műsorok, hazai ízek várják azokat, akik a 
„hosszú hétvége” kínálta lehetőségeket így próbálják még pezsgőbben 
megélni. Szépen csengő, zengzetes beszédek, büszke hazafiasság érzését 
próbálják elplántálni a lelkekben. 

Mindennek apropója, hogy első, államalapító királyunkra hívő és hitetlen 
is fel tud nézni. A hívő benne egy szentet lát, Isten emberét, aki életének 
zsinórmértékéül az isteni értékrendet tette meg. A nem hívő ember böl-
csességét, következetességét, vagy éppen azt csodálja meg, ahogyan ha-
zánk sorsát, formálódó nemzetünk életét próbálta kormányozni. 

Érdekes, hogy mindezt a demokráciában élő világunkban is így fel lehet 
vállalni. A királyság intézményére értékként tekinteni, pozitív hősként tekin-
teni egy emberre, aki teljhatalommal bírt, szinte korlátlan uralma volt és 
bármit megtehetett. Ma szinte elképzelhetetlen, hogy valaki ilyen jogkörö-



ket kapjon. Mégis egy ezer évvel ezelőtt ilyen keretek között élő uralkodóra 
fel tudunk nézni. 

Mindez, talán, csak azért lehet így, mert nem akárhogy élt, hatalmával 
nem visszaélt, hanem élt. Sokkal jobban figyelt a démoszra, a népre, a köz-
re, mint sok mai demokráciában élő vezető. Számára világos volt, hogy mi a 
szent és mi a profán, hogy mi az, amikor be kell avatkozni a köz érdekéért 
és mi az, amikor a személyt kell pártolni egy közösséggel szemben. Nem ab-
szolutizált semmit, ami esetleges. Noha a törvény szent volt, de ő is tudta, 
hogy van olyan, amikor a törvényt azáltal teljesíti valaki, hogy nem a betű-
höz ragaszkodik. Ezen szövevényes erkölcsi rendben tényleg csak a szentek 
tudnak eligazodni. 

István királyunk szentségéből az sem vesz el semmit, hogy mai szemmel 
esetleg másként döntenénk, más eszközökhöz folyamodnánk. De azért, 
mert Mátyás király valakire nézve kedvezőtlen ítéletet hozott, attól még 
Mátyásra úgy tekintünk, hogy „az igazságos”. Ilyen formán elmondhatjuk, 
hogy István akkor is szent, ha szigorú, határozott, kemény, sőt olykor eré-
lyes is volt. 

Más szemmel nézzük a királyságot mai demokraták, de Szent Istvánnak 
köszönhetően a királyságról is tudunk úgy nyilatkozni, hogy abban is volt ér-
ték, azt is lehetett úgy megélni, hogy Isten országának építői lehettek. 

 
Felhívás – Hogyan is épült a templomunk? 
 
„Papa hogyan volt? Mama te is ott voltál? Anya hogyan kezdődött? Apa 

te is tudnál ilyent építeni?” – ilyen és ehhez hasonló kérdéseket kaphatnak 
gyerekektől, unokáktól, amikor elhaladnak plébániatemplomunk mellett. 
Mert annak ellenére, hogy mi is fiatalok vagyunk, meg a templom is, még-
sem volt részünk sokunknak abban a csodában, ahogyan gombamód kinőtt 
a földből mindaz, aminek ma élvezői vagyunk. 

Éppen ezért, mivel idén lesz 15 éve annak, hogy megépült a kertvárosi 
templom, keressük a „régi” emlékeket. Örömmel veszem, ha leírják, el-
mondják, miként emlékeznek vissza a templom építésére! Kérem hogy, aki 
esetleg saját fényképet is tudna mutatni, hozza be a plébániára! Az sem 
gond, ha nem digitális kép, mert másolása után visszaadjuk az eredetit. 

Nagyon boldog lennék, ha személyes hangvételű beszámolók, visszaem-
lékezések születnének! Lehet ezt akár írásban, de akár hangfelvételen is 
elmondani! 

Mindazok tehát, akik segíteni tudnának ebben, kérem jelezzék a plébá-
nia hivatalban! 

Az így elkészülendő anyagból majd november 28-ra készíteni szeretnénk 
valamiféle összeállítást, hogy ezáltal részünk legyen ne csak a jövőnkből, 
hanem a múltunkból is. 

Már most jelzem, hogy templomunk felszentelésének 15. évfordulóján, 
november 28-án, 18 órakor Püspök atya fogja bemutatni a szentmisét, 
amelyre szeretettel várjuk mindannyiukat! 

 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelő 

Domján Borka: 2019. augusztus 11. 
Ruzsics Alexander: 2019. augusztus 11. 

 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 
Házasságkötés 

Garzó Roland és Bulik Joanna Iwona: 2019. augusztus 17. 
Bakonyi Norbert és Orbán Kitti: 2019. augusztus 17. 

Isten éltesse az új házaspárokat! 
 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

 

Augusztus 19, hétfő, felszentelése, Szent Bernát apát és egyháztanító, 7 
óra: + Mária (+3.évf.) 

Augusztus 20, kedd, Szent István király, Magyarország Fővédőszentje,  
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + István férj, édesapa 

Augusztus 21, szerda, Szent X. Piusz pápa, 7 óra: Molnár és Marton nagy-
szülők 

Augusztus 22, csütörtök, Boldogságos Szűz Mária királynő 
18 óra: Kiss és Szabó család élő és + tagjai 

Augusztus 23, péntek, Limai Szent Rita szűz, 7 óra: + szülők és testvérek és 
+ nagyszülők 

Augusztus 24, szombat, Szent Bertalan apostol, 7 óra: + Éva anyós, testvér 
Augusztus 25, Évközi 21. vasárnap 

7 óra: + Rozália édesanya 
8.30 óra (Bazita)  
10 óra: + Szülők 
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa 


