
 

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. Továbbra is érvé-
nyesek a korábbi járványügyi előírások. 

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

Köszönjük az ifi csoport szombati, takarítói szolgálatát! Továbbra is vár-
juk a fiatalabbak segítségét templomunk fertőtlenítő takarításához minden 
szombaton 17 órától. Ha többen vagyunk, hamar végzünk… 

Június 2-tól, keddtől ismét lesz hivatali szolgálat a Plébánián. Kérjük az 
idősebbeket, hogy csak halaszthatatlan ügyben keressék fel személyesen az 
irodát. Ügyintézés közben is be kell tartani a járványügyi előírásokat, azaz 
szájmaszk viselése kötelező, egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat az iro-
dában. 

Június 4-én, csütörtökön a Kárpát-medencei keresztényei Trianon száz-
éves évfordulójára harangozással és imával emlékeznek meg. Kérjük a Test-
véreket imádkozzanak a keresztény hit és a nemzeti összetartozás erősíté-
séért. 

Altemplomunk a hétköznapi szentmisék idején, illetve vasárnap 7-19 
óráig tart nyitva. 

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. 

Két hét múlva, június 14-én lesz Úrnapja, vagyis Krisztus Szent Testének 
és Vérének ünnepe. Az idei esztendőben nem lesz közös városi körmenet, 
ezért - alkalmas időjárás esetén - plébániatemplomunk körül tartunk majd 
körmenetet. Kérjük, hogy akik virág felajánlással tudnak hozzájárulni az 
úrnapi oltárok feldíszítéséhez, vagy aznap reggel segítenének azok elkészí-
tésében, kérjük, jövő vasárnapig jelezzék, hogy össze tudjuk hangolni a 
munkákat! Akár egy-egy család, vagy csoport is vállalhatna körmeneti oltár 
díszítést. Tudunk segítséget adni… Az ünnepi szentmisére kérjük a kisgyer-
mekeket, hogy hozzanak virágszirmot, amelyeket út közben hinthetnek 
majd! 
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„Ilyeneké az Isten országa” 
 

Általános 
iskolás emlé-
keim vannak a 
gyereknappal 
kapcsolatban. 
Ilyenkor az 
iskola udvarán 
ügyességi játé-
kokat, egyéni 
és csapatver-
senyeket szer-
veztek tanára-
ink. A jutalom valami kis cukorka volt, vagy a non plus ultra az volt, ha a 
közeli fagyizóban beváltható fagyijegyet nyertünk. Legalábbis mi azt 
gondoltuk, hogy az volt a nyeremény: fagyi és cukorka. Pedig most, fel-
nőttként látom, hogy a legnagyobb ajándék a játék öröme és élménye 
volt. Annak átélése, hogy egy egész napot gondtalanul, felhőtlen öröm-
ben, nevetéssel tölthettünk. Egy nap, amikor az iskola nem gyomorgör-
csöt jelentett, meg teljesítmény, tanulmányi előmenetel, felelés, téma-
záró, tanulás, tanulás, tanulás… 

A gyermeknapot sokszor mi felnőttek is olyan gyerekesnek gondol-
juk. Hogy a pedagógusok már megint nem tanítanak, meg csak rohangá-
lás az egész és elviselhetetlen hangzavar. 

Pedig a gyermeknap a felnőtteknek szól. Ilyenkor a gyermekektől 
tanulunk: mit jelent az, hogy szívből fakadó öröm, tiszta fair play játék, 
egészséges versenyszellem, barátság. Az életet olyannyira bonyolulttá és 
idegesítővé tettük, hogy igazából irigykedve nézzük a gyermekek önfe-
ledt, gondtalan életét, játékát. 



Ezért, kedves gyerekek, kedves fiatalok, szépen kérünk benneteket, 
tanítsatok meg minket arra, miként kell a világban boldogan, tiszta, 
őszinte csillogó szemekkel élni! Tanítsátok meg nekünk, hogy mit jelent 
gyermeki lelkülettel megbízni a másik emberben, rá hagyatkozni és ön-
zetlenül szeretni. 

Tanítsátok meg, amit Erdélyi József így fogalmazott meg: „hogy élni 
jó, hogy élni szép… Jó lenni nagynak, kicsinek, mindennek és mindenki-
nek. Sárgarigónak legkivált, nagy kertben élni nyáron át, fenyőre szállni 
rangosan, fütyülni szépen, hangosan, hirdetni vígan szerteszét, hogy élni 
jó, hogy élni szép - Ha fogják az ember kezét.” 

Köszöntünk benneteket gyermekek, az élet igazi pedagógusait! Dok-
torait, mestereit annak, hogy szépen is lehetne élni! Tudományban le-
het, hogy professzorok mögött ballagunk, de a szeretetben élen jártok! 
Ezért, ha Isten alkotta rend szerint fel is kell nőnötök, szívetekben őrizzé-
tek a gyermek szívetek. Mert Jézus is azt mondta: „Ilyeneké az Isten or-
szága” /Lk 18,16/. 

És most joggal mondhatják, hogy idealizálva írok a gyermekekről, 
gyermekkorról, gyermekségről. Mert a realiráshoz hozzátartozik az, ami-
kor a gyermek akaratos, hisztis, követelődző, nyűgös, durcás, mérges. 
Amikor féltékeny a megszületett és hazahozott testvérre, mert egy csa-
pásra kopernikuszi fordulat következik be, nem ő lesz családi élet kö-
zéppontja, a szülők szeme fénye, hanem a kis „betolakodó”. Amikor a 
birtoklási vágy ösztönös megnyilvánulásai erősebbek, mint a szülei által 
türelemmel csepegtetett igazán emberi megnyilvánulások. Vagy éppen-
séggel a megbántódások, sérelmek elengedéséra, megbocsátásra nem 
kis bravúr megtanítani a gyermeket, hogy „most szépen kérjél bocsána-
tot!” Egy tőről fakad ezzel az, amikor szintén önmagát kell legyőznie, a 
benne lévő domináns hajlamot, hogy mindent azonnal akar, mindig 
minden járjon neki; hogy amikor éhes etessék, amikor menni akar, kísér-
jék, amikor „olyanja van”, akkor odafekhessen a szülők ágyába; amikor 
foci van, akkor mindig ő rúghassa be a labdát, a társasjátékban ő nyer-
jen, stb. 

Igen, ezek is benne vannak abban a kis csomagban, amelyet aján-
dékként kapnak a szülők. De pont azért gyermek, hogy a szülők, a felnőt-
tek, a pedagógusok, papok, és a többiek mind példaképek legyenek, 
akiktől megtanulja mindezeket a vadhajtásokat lemetszeni, valami ne-
meset helyébe oltani és felnevelni. És nemegyszer ilyenkor döbbenünk 

rá, hogy a gyerekek felvett szokásaikban, viselkedésükben pont az nem 
tetszik, amit legszívesebben magunkban változtatnánk meg. 

És ha így tekintünk a gyermekekre és önmagunkra felnőttekre, és be-
látjuk, hogy a mennyei Atyának valamennyien gyermekei vagyunk, akkor 
hisztis, durcás, önző dolgainkat elhagyva legyünk Isten gyermekeivé, 
hogy ha ránk néz, most is elmondhassa: „Ilyeneké az Isten országa!” 

 
Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 
Balogh László: 2020. május 26. 

Katona Istvánné Kutasi Ilona: 2020. május 26. 

Kanta Béla: 2020. május 27. 

Kaj Zoltánné Szabacsi Margit: 2020. május 27. 
Peti István: 2020. május 29. 

Dr. Zörényi Istvánné Molnár Jolán: 2020. május 31. 
 

Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

Június 1. hétfő, Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyja;  
10 óra: + Márton és szülei; + Szülők, nagyszülők 

Június 2, kedd, Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk 
 13.30 óra: Farkas Ferencné Cseresnyés Edit temetési gyászmiséje 

18 óra: + Margit és István szülők, élő és + családtagok 
Június 3, szerda, Lwanga Szent Károly és társai vértanúk, 18 óra: + 

Márta unoka 
Június 4, csütörtök, A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap, 18 

óra: + Vilmos 
Június 5, péntek, Szent Bonifác püspök és vértanú, 18 óra: + Dezső 

és Julianna szülők 
Június 6, szombat, Szent Norbert püspök, 

7 óra: + Szülők és testvérek 
Június 7, Szentháromság vasárnapja 

8.30 óra (Bazita) 
10 óra: +Erzsébet és József szülők; + Mária és Sándor szülők; + 
István és Anna szülők 


