Augusztus 24-én, hétfőn a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert
Gimnázium tantestülete látogat el hozzánk. Aznap nem lesz hivatali szolgálat a
plébánián! Megértésüket köszönjük!
Augusztus 25, kedden szentségimádásra és közbenjáró imádságra várjuk a
Testvéreket a reggeli szentmise után. Imaszándékaikat a kihelyezett füzetbe
jegyezhetik fel!
Augusztus 27-én, Szent Mónika ünnepén különösen is várjuk szentmisére és
szentségimádásra az édesanyákat, hogy imádkozzunk gyermekekért, ifjúságunkért! Arra a napra várjuk a Szent Mónika Közösség tagjait is!
Augusztus 29-én nyárbúcsúztató játékokat szervezünk fiataloknak. A rendkívül izgalmas, és érdekes játékokra az általános- és középiskolás korú fiatalokat,
lányokat és fiúkat egyaránt, hogy tartalmas időtöltéssel zárhassuk a nyári szünidőt. A játékok helyszíne a templomkert. Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése
érdekében a sekrestyében vagy a plébánián iratkozzanak fel, akik részt kívánnak
venni a programon! A gyerekek megvendégelésére sütemény felajánlásokat
hálás szívvel fogadunk!
Szeptember 27-én, vasárnap 16 órai kezdettel kerül megrendezésre a Jubiláns házasok találkozója a Mária Magdolna templomban. Szeptember 6-áig várjuk azon házaspárok jelentkezését, akik idén ünneplik kerek (5,10,15,20…) házassági évfordulójukat.
Szeretettel várjuk a jelentkezőket az ősszel induló képzésekre: középiskolások
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 vagy az újságos asztalról lehet írásos tájékoztatót és jelentkezési lapot vinni. Minden képzésre a jelentkezési határidő: szeptember 13.
Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre szeretnének
egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, egyéb információ olvasható a plébániai honlapunkon.
Bátorítjuk a szülőket, hogy gyermekeiket iskolai keretek között írassák be katolikus hittanra, hogy vallási ismereteik is gyarapodjanak! Elsősorban a krisztusi
értékrend melletti elköteleződésünk miatt, hiszen hitünkben értéket látunk és
ezzel gyermekeinket is meg akarjuk ismertetni. Másod sorban, mert házasságkötéskor ígéretet teszünk, hogy gyermekeinket vallásos módon neveljük.
A tanulóifjúság számára majd szeptember 20-án, 10 órakor kezdődően tartjuk
a tanévkezdő, Veni Sancte szentmisét! Várjuk diákjainkat és szüleiket, hogy a
Szentlélek vezetését kérjük a tanulókra és nevelőikre egyaránt!
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Templom és kolostor a sümegi vár lábánál

A nyár a mezőgazdaságból élők számára kifejezetten kemény időszak,
hiszen ilyenkor kell a jövő évre való takarmányt előállítani és ez egyben a
mögöttük lévő hónapok munkájának lezárását is jelenti. De mára már
hazánkban is a többségi társadalom más ritmusban éli életét. Sokak számára a nyár inkább kínál alkalmat arra, hogy nagy, családi kirándulásokat,
utazásokat szervezzenek, ilyen-olyan wellness-programokat iktassanak be
életükbe. Vannak, akik külföldre szeretnek menni, vannak, akik a magyar
tájakra esküsznek. Embere válogatja, hogy ki az, aki a kirándulásos, túrázós, sportolós, ezt-azt megnézős kikapcsolódást részesíti előnyben és ki
az, aki inkább „ágyban, párnák közt”, vagy éppen masszázst kérve, sokat
alvósan szeret kikapcsolódni, próbál feltöltődni.
Papként sem olyan egyszerű ez… Mert egyrészt mindenhez lenne kedve az embernek, másrészt meg vágyunk arra is, hogy a mindennapi pörgésből kiszakadva azért el is csendesedhessünk. Éppen ezért a program-

ban és feladatokban gazdag nyári szünet végéhez közeledve jól esett közel három napot eltölteni Sümegen, a ferences kolostor csöndjében.
Nem volt benne sem masszázs, sem jakuzzi, nem volt fittness-wellness
program a napirendben, nem voltak egzotikus helyek, semmi kulináris
élmény. De akkor mi volt ott?
Mindennapjainkat kitölti az Istennel és Istenről való beszélgetés – miként Szent Domonkosról tartották – mégis, vagy éppen ezért szükséges
az, hogy legyenek alkalmak, amikor a pap is, mi is töltekezhetünk. Ez nem
jelenti azt, hogy nem szívesen csináljuk a mindennapi szolgálatunkat, hanem ahhoz, hogy még gyümölcsözőbben tehessük, nekünk is kellenek
erre alkalmak. Képletesen mondva: azért, mert valaki benzinkúton dolgozik, még az ő autóját is meg kell tankolni… Bár nagyon meg kell válogatni
azt is, hogy miként próbálunk töltekezni! Szent Pál apostol azt írta: „Erről
beszélünk is, de nem az emberi bölcsesség tanította szavakkal, hanem
ahogy a Lélek tanít, lelki embereknek lelkieket nyújtva” /1Kor 2,13/.
Ezért papként figyelnem kell arra, hogy Istenben keressem a kikapcsolódást. Ez persze nem jelenti azt, hogy aki nem lelkigyakorlatra ment el, az
valamit nagyon elhibázott, hanem csak annyit akarok ezzel mondani, hogy
nekünk, papoknak is szükségünk van arra, hogy valaki a mi lelki életünket
is segítse!
És ez most megvolt: Közel egy évvel ezelőtt Barsi Balázs atyával megbeszélte az időpontot Stróber László atya. És ő várt minket! Mosolyogva
fogadott bennünket, mintha csak a nagypapa üdvözölné az unokáit, akik
végre hazatérnek. És nem csak úgy fogadott minket, hogy volt pár üres
szoba, ahová beszállásolt bennünket, meg jelezte a konyhán, hogy tízen
pár fővel többen lesznek az étkezésen, hanem elmélkedési anyagokat
készített, témákba ásta bele magát, gondolatokat készült megosztani velünk.
Próbáltuk a lehető legkevesebb zajjal megélni ezt a pár napot. Ez azt is
jelentette, hogy se telefon, se TV, se internet. Sőt beszédünkben is próbáltuk, hogy csak a legszükségesebbet mondjuk. Higgyék el, nagy ajándék,
hogy pár napig szinte megszólalnom sem kell! Szalai Attila atyával némán
mentünk fel a Fehérkő kilátóhoz, ahonnan ha bárki körülnéz először ámulatba esik, aztán valamennyien elnémulunk.
Egyáltalán nem unalmas hely amúgy egy kolostor: A képek, a szobrok,
a templom, az imafülke, itt egy térdeplő, amott egy örökmécses egy szobor mellett… Minden arra próbál meg emlékeztetni, hogy csak Istennel
foglalkozzak. Ezt úgy fogom fel, hogy a gondolat szabadságát élhettük át.

Mert szinte megszűnt minden befolyásoló tényező, ami más irányba vinné
gondolatainkat.
És a hely is nagyon szimbolikus: hegy lábánál, amin egy vár magasodik
fölénk, van egy templom és egy kolostor, ahol megélhettük, hogy az Úr a
mi erős várunk, és kősziklánk /vö. Zsolt 713/.
Anyakönyvi hírek:
Keresztelő
Oszikovszki Sára: 2020. augusztus 16.
Bakonyi Luca: 2020. augusztus 16.
Kaisz Lorina: 2020. augusztus 16.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés:
Szántó Györgyné Szép Magdolna: 2020. augusztus 18.
Bencze Gyuláné Kámán Margit: 2020. augusztus 19.
Nyugodjanak békében!
Esküvő:
Dr. Csucska Máté és Dr. Horváth Annamária: 2020. augusztus 21.

Isten éltesse az új házaspárt!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Augusztus 24, hétfő, Szent Bertalan apostol, 7 óra: + Erzsébet és József
Augusztus 25, kedd, Szent Lajos; Kalazanci Szent József áldozópap, 7 óra:
+ Antal férj édesapa, élő és + hozzátartozók
Augusztus 26, szerda, 7 óra: + Szülők és testvérek
Augusztus 27, csütörtök, Szent Mónika, 7 óra: Szent Mónika tiszteletére
a Szent Mónika csoportért
Augusztus 28, péntek, Szent Ágoston püspök és egyháztanító, 7 óra: +
István édesapa, nagyapa, Magdolna édesanya
Augusztus 29, szombat, Keresztelő Szent János vértanúsága, 7 óra: +
Gyula férj, édesapa, nagyapa
Augusztusa 30, Évközi 22. vasárnap
7 óra: + Henczi és Eszter szülők
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Nemes és Zsidi nagyszülők
18 óra: + Szülők, nagyszülők és testvérek

