Jövő vasárnapi perselyadományaikat a katolikus szeretetszolgálatnak,
vagyis a Katolikus Karitásznak juttatjuk el. Egyidejűleg megkezdjük plébániai adománygyűjtésünket, amelyet karácsony közeledtével juttatunk
majd el a rászorulóknak. Kérjük, hogy a járványra való tekintettel, az erre
szánt adományaikat ne tartós élelmiszer, hanem készpénzben ajánlják
fel, amelyből majd önkéntesek vásárolnak terméket! Köszönjük nagylelkű
segítségüket!
November 27-én, pénteken 17 órától folytatódik az imaiskola: evangéliumról közös elmélkedés, majd 18 órakor szentmise, amelynek végén
19.30ig szentségimádás lesz.
November 28-án, szombaton lesz templomunk felszentelésének évfordulója. Ez alkalomból egész napos szentségimádást tarunk:
7 órakor szentségkitétel, Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret. Egész
nap be lehet térni Jézushoz, de a nap folyamán lesznek közös, vezetett
imádságok:
13. 00 Zsolozsma imádság (Napközi imaóra) az esperesi kerület papjaival
13.15 Szentségimádási óra papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért.
16.00 Rózsafüzér imádság
17.00 Szentségimádási óra plébániánkért, az itt élőkért, betegekért, orvosokért, ápolókért, egészségügyi dolgozókért.
17.45 Szentségi áldás és szentségeltétel.
Csendes adorációra is bármikor be lehet térni!
18 órakor ünnepi szentmise
19 órától zenés imádság Dankos Attilával. Várunk mindenkit szeretettel!
Az altemplombővítéssel és közösségi ház építéssel kapcsolatos projektbemutatót a kijárási korlátozás miatt elhalasztjuk!
Aznapra tervezett, közös adventi koszorúkötésünk idén elmarad! Bíztatjuk Önöket, készítsen odahaza adventi koszorút, s ha hozzávaló kell,
kérjük, jelezzék!
November 29-én, vasárnap lesz advent első vasárnapja. Ez úttal kérjük, hogy azon a napon a 10 órai szentmisére a gyermekek és családjaik
jöjjenek, a többiek a 11 órakor kezdődőre. A 10 és 11 órakor kezdődő
szentmiséken megáldjuk az otthonról hozott, családi adventi koszorúkat.
Adventben minden reggel 6 órakor hajnali szentmisére várjuk a Testvéreket.
Plébániai Kérdőíveket, kérjük, még a mai napon kitöltve juttassák el
hozzánk akár elektronikusan, akár postai úton!

Plébániai Hírlevél
2020. november 15.
Évközi 33. vasárnap

Nehéz időkben is élő lelkiség!
Főpásztoraink Szent
Erzsébet napjához kapcsolódóan írt üzenetét
olvassuk fel ma minden
katolikus templomban.
Egy szentnek máig ható
életpéldájából több, mint
800 év távlatából is olyan
üzenetet olvashatunk ki,
amely gyorsan változó
világunk mai vívmányairól talán aligha mondhatunk el. Szent Erzsébet olyan életet élt, amelynek értéke elévülhetetlen,
példája átragyog a történelem korszakainak sötét időszakain is.
Szent Erzsébet kora, a középkor sem volt egyszerűbb, mint a mai idők
mindennapjai. Akkor is meg kellett küzdeni a mindennapok problémáit: a
hitvesi szerelem közé millió dolog próbált akkor is éket verni, az irigység
és féltékenység gáncsot vetett még a legönzetlenebb szeretetgesztusnak
is, akkor is érvényes igazság volt a Szentírás szava „Meghasonlik az apa a
fiával és a fiú az apjával, az anya a lányával és a lány az anyjával, az
anyós a menyével és a meny az anyósával” /Lk 12,53/. Bár ez utóbbi inkább csak úgy volt, hogy „anyós a menyével”, mert Erzsébet nem akart
volna szembe kerülni, mint „meny az anyósával”, mégis a dolog úgy festett, hogy megözvegyülve gyerekekkel az oldalán, nincstelenné válva el
kellett hagynia a Türingiai Wartburgot.
Ám a Wartburgból Marburgba „bukott” hercegné nem érezte úgy,
hogy innentől kezdve vége a jótékonykodásnak, kezei meg lennének kötve, hogy ne lenne lehetősége szívének szeretetét pazarolni. Mert a legendák, feljegyzések, hagyományok, üvegablakok, miniatúrák, festmé-

nyek, kódexek iniciáléi mind-mind arról tudósítanak, hogy amerre járt,
nem szűnt meg jót tenni. De arról nem tudnak beszámolni, hogy honnan
merített ehhez erőt, honnan bátorságot és készséget? Egy törékeny nő,
akinek volt amúgy is elég gondja, miként tudott még figyelmet szentelni
arra is, hogy leprásokat gyógyítson, sebeket kötözzön, koldusokat karoljon fel, éhezőket segítsen?
A válasz talán az, hogy volt, ami állandó volt az ő életében is: Istennel
való kapcsolata, hite, lelki élete. Mindez nem olyan dolog, ami, ha jól
megy a dolgunk, akkor szánunk rá időt, ha meg kicsit jobban megpróbál a
gondviselés különös logikája, akkor erre már nem jut idő!
Kicsit, mintha magamra, magunkra ismernék ebben az élethelyzetben.
Nagyon boldog tagjai voltunk egy lendületes, viruló közösségnek, szívesen vettünk részt mindenféle programon, még a lelki programok is vonzóak tudtak lenni. Ám most, hogy megpróbál bennünket a vírus betegség, amely, mint „Damoklész kardja” lebeg a fejünk felett és nem tudjuk,
hogy kire mikor kerül sor és mi is lesz a kimenetele, nem adhatjuk fel
folyamatosan alakuló és mélyülő lelki életünket! Meglehet, van, akikben
kérdés merül fel, hogy „hol van az Isten hatalma?”, „hát füstté vált minden eddigi szeretet és imádság?”, „a jók sem menekülnek meg?”, de ne
essünk az önhittség azon hibájába, hogy mi különbek lennénk, mint ők!
Jézus felhívta hallgatói figyelmét: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak
bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom
nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot...”/Lk 13,2-3/.
Éppen ezért most még inkább kell lelkiségi dolgokkal foglalkozni! A
püspökök kiadtak instrukciót a szentségek kiszolgáltatására vonatkozóan.
Jó, értem, legyünk körültekintőek, de ez azt is jelenti, hogy továbbra is
éljünk a szentségekkel! Bűnbánat, szentgyónás, szentáldozás, betegek
szentsége. Ha van baba, kereszteljünk, nem gond, hogy szűk családi körben van, sőt, talán még meghittebb is. Az esküvőnél ne a lagzi tartás legyen a szempont, hanem, hogy szentségi házasságok köttessenek! A papságomban pedig még véletlenül se gondoljak arra, hogy csonka papsággal élek, ha szűkülnek a keretek! És mindezek mellett legyen folyamatos
imaháttér, amihez talán még segítség is, hogy imádkozzunk plébániai
szinten rózsafüzért, 1-1 tizedet, a vírus megszűnéséért, egészségügyi dolgozókért! Ehhez segítség lehet a faliújságra kihelyezett „imacetli-tépő”.
A lelki élet most is kialakulhat, de valószínű, hogy inkább kell belekapaszkodni abba, ami már kiforrott.
Nehéz időkben is élő lelkiségünk legyen!

Anyakönyvi hírek

Keresztelés
Kovács Bíborka: 2020. november 8.
Isten hozta közösségünk új tagját!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
November 16, hétfő, Skóciai Szent Margit, 7 óra: Hálából
November 17 kedd, Nagy Szent Gertrúd szűz, 18 óra: + János édesapa
November 18, szerda, A Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése,
8 óra: Simon Géza temetési szentmiséje
18 óra: + Jenő férj, édesapa
November 19, csütörtök, Árpád-házi Szent Erzsébet, 18 óra: + Mária édesanya és élő családtagok
November 20, péntek, 18 óra: + Zoltán
November 21, szombat, A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban, 7 óra: + Családtagok
November 22, Krisztus, a mindenség királya
7 óra: Élő Bence
8.30 óra (Bazita): + Lukács József édesapa és Eszter édesanya
10 óra: + Jenő és Anna nagyszülők
11 óra: Betegekért, egészségügyi dolgozókért
18 óra: + Gyula férj, édesapa és a család élő tagjai
A koronavírus-járvány erőteljes terjedése miatt, mától kezdve, vasárnaponként 11 órakor plusz szentmiséket iktatunk be plébániatemplomunkban. Ezt a szentmisét a betegek gyógyulásáért, egészségügyi dolgozókért ajánlunk fel. Kérjük a kedves Híveket, akik eddig a 10 órai szentmisére jöttek, közülük válasszák ezt az új időpontot is, hogy ezáltal is elő
tudjuk segíteni, hogy egyszerre kevesebben legyünk egyszerre a templomban. Egyre fontosabb, hogy aki betegnek érzi magát, semmiképpen
ne jöjjön közösségbe! Vigyázzunk egymásra!
Gyóntatásra a templom előtti szabadtéren van lehetőség! Ha tehetik,
inkább a hétköznapi alkalmakat részesítsék előnyben, de vasárnap is
igyekszünk lehetőséget biztosítani a szentgyónás elvégzésére!
November 20-22 között a Szombathelyi Egyházmegye Online Családi
Lelkinapra hívja egyházmegyénk családjait. Három este 18 óra 30-tól különböző programokkal várják az érdeklődőket a járványhelyzet miatt a
képernyők elé. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.

