
Október 15-én van a bazitai templom védőszentjének búcsúünnepe. 
Ezért 17 órától szentségimádásra, 17.30-tól rózsafüzérre, 18 órakor 
pedig szentmisére várjuk a kedves testvéreket! 

Október 16-án, pénteken 16.30 órától lesz plébániánk elsőáldozói-
nak és szüleinek gyóntatása. Aznap a rózsafüzér imádság a kápolnában 
lesz. 

Bibliakurzus indul plébániánkon havi egy alkalommal, csütörtökön-
ként 19 órától. Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a Szentírással 
kapcsolatos előadásra, beszélgetésre. Az első alkalom október 22-én 
lesz. Jelentkezni a plébánia hivatalban vagy a sekrestyében lehet. Rész-
letek a kihelyezett plakáton olvashatók. 

A Szombathelyi Egyházmegye Kórházlelkészi Koordinációs Irodája 
képzést hirdet az önkéntes beteglátogatás iránt érdeklődők számára 
plébániánkon. Kezdés időpontja 2020. október 24, szombat 08.30. To-
vábbi információk a kihelyezett plakáton olvashatók. A képzés ingye-
nes. 

Október 25-én, vasárnap az esti szentmise után 19.15-től a Városi 
Vegyeskar ad koncertet templomunkban. A hangversenyre a belépés 
díjtalan, adományokat plébániánk Karitász csoportja adventi ado-
mányosztására hálásan fogadunk. 

A Plébániai kérdőíveket november 15-ig várjuk vissza. Szeretettel 
kérjük a Testvéreket, mondják el véleményüket a feltett kérdésekre. 
Mindenki válasza számít! 

Szeretettel kérjük az altemplomban nyugvó elhunytak hozzátartozó-
inak segítségét az altemplom önkéntes takarítására. Aki tud heti egy 
alkalommal időt szánni, arra, hogy az altemplom mindig méltó nyughe-
lye legyen a hozzátartóinknak, kérjük, jelentkezzen a plébánia hivatal-
ban! 

Megjelent plébániánk magazinjának, az Örömhírnek legújabb szá-
ma, amelyben érdekes és tartalmas cikkeket olvashatnak nyári esemé-
nyekről, élményekről. Öröm olvasni arról, hogy mennyire jól élhettünk 
meg egy-egy kirándulást, zarándoklatot, játékos programot, tábort. A 
kiadvány megvásárolható az újságos asztalról. 

Megérkezett a Martinus újság októberi száma is. Keressék az újsá-
gos asztalon! 
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Egy újabb szent a mindenszentek karában 
 

Még a Központi 
Papnevelő Intézetben 
voltam papnövendék, 
amikor egyik elöljá-
rónk egy milánói fia-
tal srácról hozott hírt, 
akinek halála után 
nagyon hamar elindí-
tották a boldoggá 
avatási eljárását. Ak-
kor hallottam először 
Carlo Acutis-ról. A 

kép hátulján volt egy imádság is, amivel boldoggá avatásáért, közben-
járásáért tudtunk akár közösen is imádkozni. 

De miért fontos most Ő nekünk? Több szempontból is! 
1. Például, mert korunk szentje. Tehát nem igaz az, hogy csak a kö-

zépkorban lehetett törekedni az életszentségre, meg hogy a mély hit, 
az elkötelezett élet idejét múlt lenne. Nem régi könyvek poros lapjain 
kopott betűkkel leírt erénykatalógusok mára megvalósíthatatlan és 
modern élettel összeegyeztethetetlen stílusjegyei. Azzal, hogy Ferenc 
pápa a boldogok sorába iktatta, még hangsúlyosabban kell képviselni 
annak tényét, hogy ma is szentekké lehetünk! 

2. Minden fiatal tragikus halála megrázó és szívszorító. Sőt még az 
edzett hitűben is felvetődik a kérdés, hogy miért kell egy ilyen fiatal 
gyereknek ennyit szenvednie, miért ragadja el ilyen hamar a „halál 
testvér”, miért nem vigyáz jobban Isten azokra, akik egész szívvel hozzá 
ragaszkodnak? De Carlo története példázza, hogy a Biblia szavai az Ő 
esteében is életté válnak: „Mert a tisztes aggkort nem a hosszú élet 

adja, nem függ az évek számától. Sokkal többet ér az embernek a meg-



fontoltság, mint az ősz haj és a bűntelen élet, mint a magas kor.” 
/Bölcs 4,8-9/. 

3. Bozontos haja, farmer nadrág és sportcipő, napszemüveg amo-
lyan lezser stílusban… mind azt mutatja, hogy külsejére éppen olyan 
volt, mint bármelyik mai fiatal. De a lényeg a belső, a lelkület! Az, hogy 
neki az imádság létszükséglet volt, a rózsafüzért gyakran imádkozta, 
minden nap igyekezett eljutni szentmisére, amelyen meg is áldozott, 
ehhez pedig elengedhetetlen, hogy gyakorta gyónjon. Társaihoz kifeje-
zetten kedves és segítőkész volt. Őt látva mi felnőttek egy kicsit talán 
elpirulunk, hogy miért nincs ilyen rendezett imaéletünk, kiforrott lelki-
ségünk? 

3. Az Oltáriszentség imádása számára erőforrás volt. Nem időtöltés, 
amikor máshoz nem volt kedve, hanem forrás, amiből merített, hogy 
ereje legyen útját járni. Így vette magához is! Ez most különösen is fon-
tos, amikor a vírus miatt kénytelenek vagyunk kézbe áldozni. De Carlo 
példája lelkesítsen, hogy a lehető legnagyobb méltósággal vegyük ma-
gunkhoz Jézust! Összeszedetten álljak sorba, közben várjam a találko-
zást Jézussal. Talán egy kicsit olyan izgatottan, mint első szentáldozá-
somkor! A kezemet összeszedetten, szépen tartom! Kicsit oldalra állok, 
nem sétálgatok vele, nem „suttyomban bekapom”, hanem átélve a 
pillanat ajándékát, méltósággal magamhoz veszem! Ezt nem laposít-
hatjuk el! Ezért a pillanatért küzdöm végig a szentmisét: a mellettem 
ülő stílusát, hallgatom a pap suta gondolatait, az orgona furcsa dalla-
mait, a leülés-fölállás vicces tornaóráját. Mindent azért, hogy megál-
dozhassak, a lehető legméltóbban és legösszeszedettebben! Carlo-t 
Jézus szentté tette, engem is képes lesz formálni! 

4. Ahogyan tudta használni az internetet, okos telefont, nem volt tő-
le idegen a Biblia lapozása és a szentolvasó morzsolása sem. Vagyis 
képes volt arra, hogy ötvözze életében a megszentelt hagyományt és a 
modern kor adta lehetőségeket. Persze a netet is tudni kell jól használ-
ni. Hogy tudott internetes honlapot szerkeszteni, azon nem számítógé-
pes játékokat játszott, nem lehetetlen képeket osztott meg, nem ön-
magáról tett föl képeket, hanem pl. Jézus eucharisztikus csodáiról taní-
tott. „Nem én, hanem Isten” – volt sokszor a szlogenje. Ezt megtanulni 
pl. a facebook világában, mennyire más lenne az élet! 

Carlo Acutis nagysága nem rendkívüliségben, extravagáns dolgok-
ban mutatkozott meg, hanem abban, hogy „eredetiként akart élni, 
nem múló divatok fénymásolataként”! 

Anyakönyvi hírek: 
 

Házasságkötés: 

Bükvics Ádám és Fullér Klaudia: 2020. október 10. 
Isten éltesse az ifjú párt! 

 

Keresztelő 

Halas Dániel: 2020. október 4. 
Klare Noel: 2020. október 4. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Október 12, hétfő, 7 óra: + Magdolna és János szülők és a Szűzanya 

tiszteletére 
Október 13, kedd, 18 óra: + Kálmán édesapa és fia József 
Október 14, szerda, Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú, 18 óra: Hálából 

Jézus és Szűz Mária Szent Szíve tiszteletére 
Október 15, csütörtök, A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és 

egyháztanító, 18 óra: + Teréz és Imre testvérek és élő hozzátartozók 
18.00 (Bazita): Plébániánk híveiért 

Október 16, péntek, Szent Hedvig szerzetesnő; Alacoque Szent Margit 
Mária szűz, 18 óra: + Teréz nagymamák, Albert és József nagypapa 

Október 17, szombat, Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú, 7 óra: 
Hálából Szűzanyának és Jézusnak a sok segítségért 

Október 18, Évközi 29. vasárnap - A Missziók vasárnapja 
7 óra: + Márta és Frigyes szülők 
8.30: (Bazita): Előáldozóért 
10 óra: + Klára és István szülők 
11.30: Elsőáldozókért 
18 óra: + Anna feleség, édesanya 

 

Képviselőtestület választás előtt állunk. Köszönjük mindazoknak, 
akik már leadták jelölő lapjaikat és buzdítunk mindenkit, aki még nem 
tette meg, hogy még ma jelöljön képviselőket a testületbe. A jelölések 
összeszámolása után, jövő vasárnap kifüggesztésre kerül azok neve, 
akik közül szavazással a testület megválasztható. 

Október 13-án, kedden lesz következő Fatimai esténk, melyet Kiss 
László körmendi plébános atya vezet. 16 órától fatimai rózsafüzér, 17 
órától szentségimádás, 18 órától szentmise és Mária ájtatosság lesz. 
Mindenkit várunk szeretettel! 


