
Május 30, Szentháromság vasárnapja 
7 óra: + László és Anna, + György 
8.30 (Bazita): + Nagy Péter atya 
10 óra: + Emma és Gábor testvérek 
11 óra: Betegekért és egészségügyi dolgozókért, + Férj, édesapa 
18 óra: + Nagyszülők és hozzátartozók 

Mai nap délelőtt még tudunk lehetőséget biztosítani arra, hogy aki 
helyben szeretné az egyházközségi hozzájárulását rendezni, megteheti. 
Munkatársaink állnak szíves rendelkezésükre. Hálásan köszönjük minden-
kinek, hogy hozzájárulásukkal, nagylelkű adományukkal ilyen formán is 
támogatják plébániánk életét! 

A mai nap és a holnapi nap az Altemplom reggel 7 és 19 óra között lesz 
nyitva. 

Május 25-én, kedden 18 órakor a Mária Magdolna templomban öku-
menikus imaalkalomra kerül sor. Ez alakalommal Elek Antal görögkatolikus 
lelkipásztor mond beszédet. Imádkozzunk együtt a keresztények egységé-
ért! Azon a napon reggel 7 órakor lesz szentmise templomunkban, majd 
szentmise után közbenjáró imádságra és szentségimádásra várjuk a Test-
véreket. 

Már lehet előjegyeztetni augusztustól az év végig terjedő időszakra 
szentmiseszándékokat a plébánia hivatalban személyesen és telefonon. 

Még van lehetőség, hogy az útjára indított Szent József képet további 
családok fogadják otthonukba egy-egy hétre, hogy ezáltal is kérjék család-
jukra, otthonukra Szent József pártfogását és oltalmát! 

A Gondviselés Háza, egyházi fenntartású idősek otthona ápoló-
gondozónőt/szakápoló munkatársat keres. Jelentkezni Dr. Marx Gyuláné 
intézményvezetőnél munkaidőben lehet. Részletek a honlapunkon olvas-
hatók. 

Várhatóan lesz lehetőség nyáron bentlakásos táborok szervezésére, így 
már lehet jelentkezni Imatáborba, amely július 11-17 között kerül meg-
rendezésre Zalalövőn. Jelentkezési lap megtalálható az újságos asztalon és 
a plébánia hivatalban. A plébániai hittantábor időpontja június 28-július 
2., helyszíne Zalalövő. Jelentkezési lapot a hitoktatótól lehet kérni. 
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„Mint fejen a drága kenet…” 

Az elmúlt egy évben, mikor egymás szemébe néztünk, akkor az arco-
kon amolyan furcsa, zavaró tényezőként láttuk, hogy maszkot hordva 
lettünk öltözékben többek, de sajnos közvetlenségben kevesebbek. Ám 
most fel fog tűnni még valami: bérmálás időszakában templomból kijö-
vő fiatalok homlokán megcsillan az olaj rajzolta kereszt. És eszembe jut 
a 133. zsoltárból, hogy megemlíti az Ószövetségben oly gazdag szimbó-
lumként használt olajjal való leöntést, amelyet a mára már alig-alig 
értelmezhető, túlcsorduló szeretet jeleként oly mértéktelenül, szinte 
pazarlóan öntöttek a kiválasztott ember fejére. Így fogalmaz a zsoltár: 
„Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek! 
Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely lecsordul a szakállra, lecsor-
dul Áron szakállára, palástja szegélyére.” /Zsolt 133,1-2/. 

Hirtelen a maszk már nem is lesz annyira lényeges, nem arra figye-
lünk, hanem arra a homlokon csillogó jelre! Mert a maszk, amelyet 
fejen új ruhadarabként hordunk, inkább elválaszt, távolságot tartat, 
addig a bérmálás olaja, a szent krizma, arról is tanúskodik, hogy egye-
tértésben élnek a testvérek, hogy van valami nagyobb, ami segít felül-
emelkedni az elválasztón és egyetértést kovácsolni. 

Hirtelen lényegessé válik, hogy mi van a fejen, de még inkább, hogy 
mi van a fejben, sőt talán még ennél is fontosabb, hogy mi van a szív-
ben! 



Ma, az esti szentmise keretében 15 fiatal bérmálkozó és 2 katekumen 
áll az oltár elé, megilletődött tekintettel, az izgalomtól remegő kézzel, 
kiöltözve, de mégis néha kissé ecebocán, szépen, fazonra vágott hajjal, 
amelyből, ha egy kósza hajszál, ha eláll, akkor már idegesíti a skatulyá-
ból előrántott fiatal felnőttet. A felnőttek, szülők és bérmaszülők, át-
lag, esti szentmisére betoppanó hívő – röviden csak „mi” – meg végig-
nézünk rajtuk és keresünk emlékeink között, hogy vajon milyen is volt 
a mi bérmálásunk? 

Milyen szép, nosztalgikus ábrándok tudnak eszünkbe jutni, amikor a 
saját bérmálásunkra gondolunk vissza! És, ha úgy kezdjük, hogy „bez-
zeg a mi időnkben…” na, akkor meg aztán olyan emlékek törnek a fel-
színre, amelyek a legmeredekebb sci-fi filmekben sem léteznek. 

„Mert a mi időnkben nem volt ez a szájmaszkozás, meg kézfertőtlení-
tés!” – Lehet, de ez nem azért van, mert a mostaniak rosszabbak, vagy 
a korábbiak jobbak lettek volna! Ez egyszerűen csak körülmények miatt 
van így! „És bezzeg mi akkor nem a külsőre figyeltünk!” – dehogynem! 
Csak akkor a fiúknak nem a „focista haj”, hanem a hosszú és szépen 
fésült frizura dukált, lányoknak meg a bubi-frizura, kismenyasszony 
ruha, és talán valami olyasmi parfüm, amelyet mára a polcon leghátul-
ra tennének még ők is. 

Így hát győzködve magamat is, be kell látnom, hogy nem változott 
semmi. A csomagolás ma lehet, hogy kissé rikítóbb és aránytalanul 
nagyobb, de attól még a mai fiatal és a mai család ugyanolyan feladat 
előtt áll: minden bérmálkozó kell, hogy önmagának tegye fel és vála-
szolja meg az egyetlen, igazán fontos kérdést: miként fogja ez építeni 
az Istennel való kapcsolaomat, miként formálja életemet, mennyire 
határozza meg életformámat, értékrendemet? 

A ma, templomból kilépő fiatal a püspök atya buzdításából erőt me-
rít, de a következő pillanatban azt tolja képébe a világ, hogy mindez 
nem fontos, nem is értékes igazán. A bérmálkozó itt megerősödik a 
hitében, de ajtón kilépve szinte ezer fronton kell hitvallást tennie, ami-
hez meg gyengének, tapasztalatlannak érzi magát. A templomból ki-
lépve régen az élet a valós életben folytatódott, a mai bérmálkozóknak 
sokkal inkább a virtuális világ vonzásában kell helytállniuk. És ezen a 
ponton szabad vitára kelni egymással, hogy vajon melyik lehet a köny-
nyebb: hitvallónak lenni egy valós élethelyzetben, vagy anonim módon 
meghúzni magamat egy virtuális térben. Régen a valós találkozások 
közepette egyből látható volt, hogy ki tartozik Krisztushoz, ki nem, ma 

a kikapcsolt webkamera, az anonimitást biztosító felhasználói név, a 
bekamuzott személyes adatokra kialakított felhasználói fiók, mind-
mind olyan lehetőségek, amelyek nem segítik a mai fiatalt a hitvalló 
életben, hanem egy mesterségesen generált, hazug világba viszi bele. 
Na és egy ilyen klímában megélni a hitet...! 

És mégis vállalkoznak, és mégis vannak, akiknek fején megcsillan az 
olaj és kilépve a világba színt és örömöt visz embermilliók életébe, és 
lelkes és lelkesít és hitvalló és hitet ébresztő, és a széthúzás vonzó 
ajánlatai helyett inkább az összetartozást és egyetértést akarja ápolni. 

Amíg van fejen megcsillanó drága kenet, addig van szószólója annak a 
nemes célnak, hogy az egyetértést ápolni kell, a szeretetet pazarlóan 
megosztani és ezáltal a másik életében mély nyomot hagyni. 

Vajon megcsillan-e még valami sok éve megbérmált homlokunkon 
abból a kenetből, amely a kedves és jó egyetértést hivatott szimboli-
zálni már akkor is, amikor mi bérmálkoztunk és ma is, amikor a bér-
málkozókért imádkozunk! 
 
Anyakönyvi hírek  

 

Keresztelő 
Búza Valentina Leila : 2021. május 16. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Május 24, hétfő, Boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja 

 10 óra: Radnai család élő és + tagjai 
Május 25, kedd, Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyházta-

nító; Szent VII. Gergely pápa; Pazzi Szent Mária Magdolna szűz,  
7 óra: + Margit, János és Dezső; A Lendvai család élő és + tagjai 
9.45: Nagy Lajos temetési szentmiséje 

Május 26, szerda, Néri Szent Fülöp áldozópap,  
7 óra: Élő János 
12.30 óra: Utbert Tibor temetési szentmiséje 

Május 27, csütörtök, A mi Urunk, Jézus Krisztus az örök Főpap, 7 óra: 
+ Ferenc 

Május 28, péntek, 18 óra: + Zsuzsanna gyermek (+1.évf) 
Május 29, szombat, Szent VI. Pál pápa, 7 óra: A Segítő Szűzanya tisz-

teletére 


