
Október 11. péntek, Szent XXII. János pápa,  
 8 óra: Kelemen Gyuláné Fenes Klára temetési szentmiséje 

18 óra: Galbavy család élő és + tagjai és + Sándor 
Október 12. szombat, 7 óra: Élő Teréz 
Október 13. Évközi 28. vasárnap 

7 óra: + Kálmán édesapa és + fia: József 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Lajos és + szülők 
11.30 óra: Elsőáldozókért 
18 óra: + Klára és István 
 

Október a Szűzanyának szentelt hónap, amely során rózsafüzér-
ájtatosságot végzünk minden szentmise előtt. Szeretettel várjuk a Testvé-
reket égi édesanyánk köszöntésére.  

Október 7-én, hétfőn lesz Rózsafüzér Királynője emléknapja. Erre az al-
kalomra különösen várjuk a Rózsafüzér Társulat tagjait, hogy közösen 
imádkozhassunk. 

Október 13-án, vasárnap a 11.30-kor kezdődő szentmisében lesz plé-
bániánk hittanosainak előáldozása. 34 diák találkozik első alkalommal a 
szentáldozásban Jézussal. Imádkozzunk értük! 

Ugyancsak azon a napon lesz következő fatimai esténk, amelyet Hor-
váth Gábor becsehelyi plébános vezet. 16 órától a fatimai rózsafüzért 
imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra, 18 órakor pedig szentmise, 
majd Mária-ájtatosság és ha az időjárás engedi körmenet lesz.  

Október 17-én Püspök atya meglátogatja plébániánkat. Az esti szent-
misét követően alkalom nyílik a vele való kötetlen beszélgetésre, észrevéte-
leik megvitatására. 

November 9-én, szombaton a botfai Hűvös Kastélyban kerül megrende-
zésre a Rád találtam Dicsőítő Csoport 10 éves jubileumi műsora. Részletek 
a hirdetőtáblára kihelyezett plakáton olvashatók. 

Továbbra is figyelmükbe ajánlom plébániánk honlapját! Kövessék be-
számolóinkat, eseményeinket, valamint hallgassák meg Szívhang című rá-
dióműsorunkat, amely szintén elérhető a honlapunkon! 
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Plébániai Hírlevél 
 

2019. október 06. - Évközi 27. vasárnap 
 
 

 

 

 

Aradiak hite - „Isten adta a szívet, lelket nekem, amely né-
pem és hazám szolgálatáért lángolt” /Gróf Vécsey Károly/ 
 

 
 

Manapság a mozivásznon nem indiánok, cowboy-ok, nem katonák, 
nem tűzoltók és efféle „mindennapi” hősök jelentik a kasszasikert, hanem a 
Marvel „szuperhősök”, amelyek korábban csak maximum a képregények 
világában tudtak osztatlan sikert aratni. 

Nehéz megfogalmazni, hogy miért, hiszen a különböző karakterek 
egyenként pozitív hősként mutatkoznak be, máskor meg olyan alakot ölte-
nek, mint akitől nemhogy a többi hősnek, de az egész világnak rettegnie 
kell. 



Míg egyesek rajonganak ezekért az alakokért, példaképként tekintik 
őket, az erejüket és egész karakterüket birtokolni akarják, mások nem is 
vesznek róluk tudomást, nem is ismerik őket. 

Érdekes néprajzi kimutatás lehet, hogy miként formálódott az elmúlt 
időszakban a hős ideál, a hősről alkotott fogalom, a példakép szerep. Nem 
csoda ha az apukáknak is fel van adva a lecke, hogy hogyan lehetnek gyer-
mekük szemében példaképek, amikor olyanokkal kell felvenniük a versenyt, 
akiknek a tonnás kalapács meg se kottyan, ostoruk izzó drótkötél, páncéljuk 
áttörhetetlen, ruhájuk elnyűhetetlen, fegyverük kifogyhatatlan, semmitől 
vissza nem riadnak, lehetetlen szinte nem is létezik, ha összefognak. 

Ha az apukának nincs a mindennapi robot után már kellő fantáziája, 
hogy kitaláljon valami elképesztő, saját szuperhős tulajdonságot, pl. „sötét-
ben láthatatlanná tevő csillámpónis fürdőköpeny” vagy valami hasonló, 
akkor vesztett. Akkor már nem őrá néz fel a kiskölyök, hanem a tv-hősre. 

Pedig magyar nemzetünk méltón büszkélkedhet saját hős karakterek-
kel, nemzeti ideálalakokkal, jellem és gondolkodásformáló „nagyokkal”, 
akiket a forradalom, vagy a háború valóságos csatatere avatott nemzeti 
hőssé, bajtárssá, a hazaszeretet évszázados példaképévé. Nem volt semmi 
mesébe illő képességük, mágikus varázserejük, titokzatos fegyverük, de 
volt hazaszeretetük, nemzetünkért lángoló szívük, becsületük, bátorságuk. 
Ha kellett fegyvert fogtak, kardot rántottak, lóra ültek, máskor politikus-
ként a szavakkal párbajoztak, tollat ragadtak érveltek, buzdítottak, bátorí-
tottak. Hősszerelmes férfiak voltak, epedve asszonyért és hazáért. 

Hívők voltak! Nekünk elképzelhetetlen, hogy hogyan mehetett csatá-
ba valaki kereszttel a nyakában, hogyan imádkozhat a lövészárokban, mi-
sézhet a fronton, pedig sokan ezt tették. Csatatér ide-ellenség oda, azért 
volt, amiből szikrányit sem engedtek: hit, becsület, emberség, tisztesség, 
hűség. 

Olyan értékek, amelyekre nem csak a csatatéren, de békeidőben is 
példaként kellene föltekinteni! 

Éveken keresztül, minden áldott tanévben részt kellett venni október 
6-i nemzeti ünnepünkön, amikor felsorolták „A 13-ak” nevét. De gimnázi-
umban tanórán, amikor előjött, nem tudtam elmondani… Az akkori törté-
nelem tanárunk feladta mindenkinek, hogy kívülről kellett megtanulni a 
neveket, abc-sorrendben. Érdekes volt bevésni ezeket a neveket… 

Minek? – dördültünk fel. Mert nemzetünk nagyjai! Nem szentek, de 
úgy nevezzük őket, mint „aradi vértanúk”. Érdemes legalább egy keveset 
tudnunk róluk. Hitvallásuk talán a mienké is lehetne! 

Festékszag a templomban 
Aki most vasárnap belép a templomba, ha csukott szemmel jött, ak-

kor is érez valami szokatlant és egyből nekiáll vizsgálódni, hogy mi történt. 
Templomunk nem matuzsálemi korú, de ez a mögötte lévő 15 év bizony 
kezd meglátszani. Előjönnek olyan problémák, amelyek újként még nem 
mutatkoztak. 

Így most a Nap által megfakított bejáratot, az időjárás által felpatto-
zott festést kell javítani, sőt egy korábbi beázást, illetve falon lévő salétro-
mosodást kell eltűntetni, és ha lehet megszűntetni. 

Nem kozmetikázás történik, nem valami ideiglenes szépészeti be-
avatkozás. De a szakember is azt tudja mondani, hogy „talán ezzel meg-
szűntethető”. Ezért lett tömítés pótolva, javítva; csiszolás, alapozás, festés 
elkezdve, vakolat leverve, vegyszerrel kezelve, és majdan szárító vakolat 
felhordva és festéssel helyreállítva. 

Kérjük türelmüket és támogatásukat a további munkálatokhoz is! Sőt 
kérjük észrevételeiket, hogy – miként Jézuson - rajtunk is észrevegyék: 
„emészt a házadért való buzgóság” /Jn 2,17/. 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelő 

Karamán Noé: 2019. szeptember 28. 
Szeles Milán Attila: 2019. szeptember 29. 
Helesfai Marcell: 2019. szeptember 29. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 
 

Temetés 

Gáspár Endre: 2019. október 3. 

Nyugodjék békében! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
 

Október 7. hétfő, Rózsafüzér Királynője, 7 óra: Újszülöttként + Anna 
Október 8. kedd, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország 

főpátrónája, 18 óra: + András atya 
Október 9. szerda, Szent Dénes püspök és társai vértanúk, 18 óra: Élő 

Henriett 
Október 10. csütörtök, 18 óra: + Ferenc 


