
 

Szentmiséinket továbbra is a kért szándékokra ajánljuk fel, amely misék 
időpontjai: vasárnap 8.30 (Bazita) és 10.00 (kertváros). Hívek nagy száma és 
alkalmas időjárás esetén szabadtéri szentmise lesz. Hétfőtől a hétköznapi 
szentmisék a szokásos rend szerint kerülnek megtartásra. 

Szentmiséken továbbra is be kell tartani a járványügyi előírásokat, azaz 
egymás között 1,5 méter távolságot kell tartani, szájmaszk viselése kötele-
ző, mindenki csak kézbe áldozhat, békeköszöntésnél a kézfogás továbbra 
sem lehetséges, áldozás előtt mindenki köteles fertőtleníteni a kezét. 

Kérjük a 65 évnél idősebb, krónikus betegségben szenvedő, beteg, ill. 

gyengébb egészségű testvéreket, hogy továbbra is otthonról kapcsolódja-
nak be a szentmisékbe. 

Persely adományaikat szentmise közben ne vegyék a kezükbe! Hanem a 
templomnak szánt összeget a templomból kifelé menet dobhatják a gyűj-
tőbe. 

A jelenlegi járványügyi helyzetben nyilvános szentmisék lehetősége mi-
att fontos templomunk takarítása. Kérjük, hogy az állandó idősebb takarí-
tók mentesítése érdekében fiatalabb korosztályból segítsék a templom fer-
tőtlenítését, amelyre minden szombaton 17 órától kerül sor. Ha többen 
vagyunk, hamar végzünk… 

Május hónapban minden este, a szentmisét követően litániát imádko-
zunk, amely a templom előtti térre is ki van hangosítva. 

Elkészült Plébániánk kiadványának, az Örömhírnek legújabb száma, ame-
lyet a járványhelyzet miatt nem jelentetünk meg nyomtatott formában, de 
honlapunkon elérhető. Ugyanígy megtekinthető honlapunkon a Martinus 
újság aktuális, májusi példánya is. 

Második félévre, azaz augusztustól decemberig terjedő időszakra 
szentmise szándékok előjegyzésére van lehetőség 8-16 óra között telefo-
non. 

Az Adoremus júniusi száma átvehető a sekrestyében. 
Altemplomunk a hétköznapi szentmisék idején, illetve vasárnap 7-19 

óráig tart nyitva. Pünkösd hétvégéjén, szombattól hétfő estig 7-19 óráig. 
Június 2-tól újra lesz hivatali szolgálat a Plébánián. Továbbra is kérjük a 

kedves Testvéreket, hogy csak halaszthatatlan ügyben keressék fel szemé-
lyesen az irodát és tartsák be a járványügyi előírásokat, egyéb ügyintézés 
céljából éljenek továbbra is a telefonos kapcsolattartás, vagy az elektroni-
kus levelezés lehetőségével! 

A Szombathelyi Egyházmegye tájékoztatásul közli az érintettekkel és az 
érdeklődőkkel, hogy a járványügyi helyzet miatt elmarad a 2020. június 27-
ére meghirdetett Jubiláns Házaspárok Találkozója Szombathelyen. 

Plébániai Hírlevél  
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Urunk mennybemenetele 

 
 

 

Újra 
 

Az egyik legtöbbször elhangzó szó 
mostanában, hogy „újra”. Mert újra 
megnyithatnak az óvodák és bölcsődék, 
újra lehetővé válik a strandok használa-
ta, újra fogadhatnak vendégeket a ká-
vézók, éttermek, újra mehet a násznép 
esküvőre és lakodalomba, (ha eddigre 
az ifjú pár már el nem halasztotta egy 
évvel az esküvőjét), újra lehet nyilvános 
szentmiséket tartani, újra lehet napkö-
zis-, vagy ottalvós táborokat szervezni. 

Így, hát újra „minden szabad, ami 
nem tilos” – énekelhetjük a Bikinivel. 

De miért indulhat valami újra? Mert volt már valami korábban. Ne-
künk nem a nulláról kell kezdenünk. Nem most kell gyorsan a semmiből 
templomot, éttermet, óvodát építeni, hanem a lehetőségek alakulnak 
úgy, hogy most valami korábbi jót újra használhatunk, újra tehetjük. 

De azért abban, hogy „újra”, nem csak az van benne, hogy ismétel-
ten, megint, stb., hanem benne van az is, hogy „új”. Nem csak abban az 
értelemben, hogy felfrissítve, letörölgetve a korábbi szokásokat, most 
újra ugyanazokat folytatjuk, hanem benne megújulás is van. Ezért, noha 
újra lehet ezt, lehet azt, mégsem folytatódhat minden ugyanúgy! Van, 
amit noha újra tehetünk, mégsem csinálhatjuk ugyanúgy! 

„Újuljatok meg lelketekben és értelmetekben!” /Ef 4,23/ - tanácsolja, 
vagy helyesebben mondva parancsolja Szent Pál apostol. Az újban nem 
csak valami „novum” van, hanem valami olyasmi, ami talán sokkal job-
ban hasonlít az eredetire. A megújulás lehet egyben visszatérés is Isten-
hez és mindahhoz, amit Ő elgondolt velünk és a teremtett világ egészé-
vel kapcsolatban. 



Ezen a héten ünnepelte a tudományos világ a teremtésvédelmi hetet. 
Kicsit nagyobb odafigyeléssel lenni a Teremtő és a teremtett világ har-
móniájára. 

Ezért most, hogy egy csomó dolgot újra csinálhatunk, tegyük azt 
megújulva, új módon, jobban, szebben, talán szentebbül! 

Teremtő Istenünk, köszönjük az élet ajándékát. Hálásak vagyunk te-

remtett világod csodájáért. Tudjuk, hogy bennünk vagy és mi benned 

vagyunk. Vezess minket ezért abban, hogy a Földön az utánunk jövő ge-

neráció is élhessen, hogy mások is kutathassák akaratodat és célodat a 

világban. Segíts nekünk, hogy az istentelenséget szeretettel tudjuk le-

győzni. Segíts nekünk, hogy a tőled tanult lelkülettel tudjunk odafordulni 

azok felé, akik társaink a teremtésben! Kérünk téged, taníts bennünket 

felismerni csodálatos világodat, taníts bennünket értékelni egy virág 

tökéletességét, egy kisállat elesettségét, és embertársaink pozitív gondo-

latait és szándékait. Taníts bennünket békében és harmóniában élni, 

Urunk, minden teremtményeddel. Jézus Krisztusért, ámen. 
 

Megújulás a templomainkon: 
 

Üvegfólia került plébániatemplomunk 
két, nagyméretű üvegfelületére.  

Mióta megépült a templom, gondolkoz-
tak rajta, miként lehet megoldani a betűző 
nap zavaró hatásának mértékét. Ötlet volt 
függönyre, vagy reluxára, amelyet a Fati-
mai szobor mögé tettek volna fel. Pár éve 
felmerült az üvegfólia elhelyezésének gon-
dolata. Egy évvel ezelőtt már ismét javasla-
tot tett a képviselő testület, de a megvaló-
sítás váratott magára. Az év elei Tanácsadó 
Testületi ülésen ismételten kérték, hogy a 
kért árajánlatok mentén folytatódjon a projekt. 

Így került beütemezésre a munka. És járványveszély ellenére ezt el is 
lehetett végezni. Egy teljes napot vett igénybe a templom keleti és nyu-
gati oldalán lévő nagy üvegfelületek tükörfóliázása. A munkálatok elvég-
zéséhez közel 20 m magasra kellett állványt felépíteni. Az állványozást 
12-én megkezdték, hogy a 13-i ünnepségünkre már átadhassák a mun-
katerületet az ünneplő híveknek.  

A beruházás részben Egyházmegyei támogatással valósult meg. 

Folytatódtak a bazitai templom tavaly 

megkezdett felújítási munkálatai. Az elmúlt 

esztendőben a torony nyílásainak zsalukkal 

történő befedése hivatott meggátolni a csapó 

eső miatti beázást. Ősszel a bejárat felvizese-

dett részének falszakaszán lett leverve a va-

kolat. Ez alkalommal a templom régi építésű 

részén, az északi és déli oldal falszakaszán 

kívül-belül lett leverve a teljesen átázott va-

kolat. Egyre másra kerülnek elő problémák, 

így a munkálatok jó ideig eltartanak majd.  
 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 
Millei Jenőné Varga Mária: 2020. május 20. 

Horváth Olga: 2020. május 20. 

Balla Gáborné Simon Ilona: 2020. május 21. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Május 25, hétfő, Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztaní-

tó; Szent VII. Gergely pápa; 7 óra: + Szülők és testvér 
Május 26, Néri Szent Fülöp áldozópap, kedd,  
 8 óra: Balogh László temetési gyászmiséje 

18 óra: Élő gyermekek és unokák 
Május 27, szerda, Canterbury Szent Ágoston püspök,  
 10.30 óra: Kanta Béla György temetési szentmiséje 

18 óra: + Elemér édesapa és Pál nagyszülők 
Május 28, csütörtök, 18 óra: + Mária és Ferenc szülők, nagyszülők, déd-

szülők 
Május 29, péntek, Szent VI. Pál pápa, 
 8 óra: Peti István temetési gyászmiséje 
 18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa, dédapa, testvér 
Május 30, szombat, Szent István király ereklyéinek átvétele,  

7 óra: + Férj, édesapa 
11 óra: Dr. Zörényi Istvánné Molnár Jolán temetési gyászmiséje 

Május 31, Pünkösdvasárnap  
8.30 óra (Bazita): + Horváth Rudolf férj, édesapa 
10 óra: + Gábor férj, édesapa, nagyapa; + Ferenc és Anna szülők;  
Plébániánk fiataljaiért 


