Augusztus 21, szombat, Szent X. Piusz pápa,
7 óra: + Szülők és + Klára testvér és hozzátartozók
Augusztus 22, Évközi 21. vasárnap
7 óra: + Feleség
8.30 (Bazita)
10 óra: + Elek férj, édesapa, nagyapa (+3. évf.), + nagyszülők
18 óra: + Julianna és Antal szülők
Augusztus 19-én, csütörtökön Szent József kilencedünk hatodik
alkalma lesz, augusztus 22-én, vasárnap az esti szentmise előtt pedig Szent Rita Imakilencedre várjuk a Testvéreket.
Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén Bazitán 8.30-kor, a
plébániatemplomban pedig 10.30-kor mutatunk be ünnepi szentmisét. Szentmisék végén ünnepélyes kenyérszentelést is tartunk. Üljük
meg Szent István királyunk ünnepét szentmisével is!
Bővülő altemplomunk és épülő közösségi házunk ünnepélyes
alapkő letétele augusztus 26-án, csütörtökön 11 órai kezdettel lesz,
amelyre szeretetettel várjuk az érdeklődőket! Eső esetén a templomban, kedvező időjárás esetén az altemplom előtti téren tartjuk
az ünnepséget! Ezt követően beszélgetésre, közös együttlétre is
nyílik lehetőség, amelyre sütemény felajánlásokat is fogadunk!
Nyárbúcsúztató játékokra várjuk a gyerekeket augusztus 28-án,
szombaton, hogy tartalmas időtöltéssel zárhassuk a nyári szünidőt.
A játékok helyszíne a templomkert nem építési területe. 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!
Tér zene címmel Dankos Attila orgonakoncertje lesz 2021. augusztus 21-én 18 órai kezdettel a Dísz téren. Részletek a kihelyezett
plakáton olvashatók.
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Plébániai Hírlevél
2021. augusztus 15.
Szűz Mária mennybevételeNagyboldogasszony
Néző-téren
Ülünk a lelátón. Alapjában
véve különös alkalom, hogy
időt tudok szakítani egy színházi eseményre. Mellettem
azok, akik miatt erre most
igazából vállalkoztam. Mint
mindenhova, ide is utolsó
percekben érkezünk meg.
Ezúttal nem miattam. Örülünk
egymásnak, szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy lehetőségünk van most így is együtt lenni. Aztán rápillantunk az órára,
telefonra, kinek milye van. A mozdulat oka minden esetben azonos:
nyugtázzuk, hogy nem késtünk el. Miközben kicsit zihálunk az elmúlt
pár perc galoppozásától, kezdünk megnyugodni. Mozgalmas nap
után, izgalmas este ígérkezik. Várunk. Közben egy-egy gondolatot
megosztunk egymással. Az óránkra pillantunk, de most már nem
azért, mert nem tudjuk hogy áll az idő, hanem mert úgy érezzük,
már kezdődhetne. De még mindig van időnk. Körülnézünk. Egyre
több ismerős arcot is felfedezünk. Néhányaknak távolról, fejbiccentéssel köszönök, másoknak laza kézmozdulattal és szájról leolvasható üdvözlettel. Volt, akit megismertem, de nevében nem voltam
biztos, így újabb szomszédnak odasúgott kérdés: „te, ő kicsoda?”
Aztán megint az óránkra pillantunk… Nem értjük. Ezért siettünk?
Aztán hamar túllépünk ezen, mert hiszen erre szántuk az estét! Minek idegeskedni!
És most nem lefelé pillantottunk, hanem felfelé. Nem az óránkat
néztük meg, hanem mivel kissé hirtelenebben kezdett sötétedni,
ezért az épületek által az égboltból kimetszett szeletre pillantunk.

Esőfelhő. Méghozzá az a sötétebb, mérgesebb, ijesztőbb fajta. Na,
most még ez is!...
Egy gyors pillantás megint az órára. Most már csak megszokásból. Vagy pótcselekvés gyanánt. Kezdődhetne már…
A lámpák égnek. Egy-egy sorstárs még gyorsan lefut, és valaki
mással érkezik vissza. Párnát hoznak. Kényelem – nem utolsó szempont! – fogalmazom meg magamban, és mocorgok egyet, mert alattam is egy párna lapul, hogy kényelmesebbé tegye ottlétemet.
És miután észrevettem, hogy lejjebb csúsztam, megigazítom magamat. Összeért a vállam a mellettem ülővel. Összenézünk, elmosolyodunk. Vagy a mi vállunk széles, vagy … hát persze, hogy a székek
vannak szorosan! De az egymásra pillantásért már megérte ezt is.
Észrevettem magamat: milyen régen voltam már együtt így a családommal! Látom most őket. Jó látni őket!
Pillantás, óra, dünnyögünk valamit…
Most néztem meg még a jegyet is. Beletépve. Egyetlen mozdulat,
amellyel érvényesítve és örökre érvénytelenítve. Egy mozdulat, ami
zöld utat adott és egyúttal tudtomra adta, hogy ezzel többet sehová. Az esemény egyediségének ez még nagyobb hangsúlyt ad. Megérte! Még várni is… Es ekkor jut eszembe, hogy megint megnézzem,
mennyi az idő… De minek? Hiszen úgy is tudom, már rég el kellett
volna kezdeni.
És elhalványulnak a fények. Vagyis leginkább fókuszt váltanak.
Irányított fény, amely a tekinteteket egyetlen irányra terelik. Se
nem telefonra, se nem órára, se nem a befelhősödött égboltra, de
nem is azok felé, akik mellettem ülnek. Egy irányba nézünk. Mind!
De jó lenne az év 365 napján is ilyen egyetértve, egy irányba nézve,
egy cél felé haladva, valakire, valakikre, egymásra, mindenkire figyelve élni. Nem csak lenni, élni!
És látom, hogy a színpadon is ezt teszik. A tanár kiáll, a diák föláll,
a tanár kérdez, a diák felel….- illetve dehogy is! Nem egy irányba
néznek! A tanár ott is tanár, a diák ott is diák. Tanár-diák farkas
szemet néz egymással. Vagy még azt sem! Mert a diákok nem figyelnek, nem felelnek, mert ott vannak, de inkább csak testben,
mert gondolataik csak a grund körül forognak, vagy agyukat a gitten
jártatják és nem azon, amit a tanár mond.
A diákok egymásra figyelnek. Van, akire felnéznek, és van, akit
közösen kinéznek maguk közül. Nemecseket lenézik, pedig rá is

ugyanúgy fel lehet nézni, mint Boka Jánosra. Mindkettő van, amiben
nagy!
És végig feszült figyelemmel néztük az előadást, mindazt ami a
szemünk előtt a színpadon történt és a végén megláthattuk azt is,
ami nem a színpadon, hanem a szívekben játszódott le. A nagyokra
nézve jobban önmagunkba látunk.
Augusztus hónapban meghatározó ünnepeink Nagyboldogaszszony ünnepe és Szent István királyunk napja, hiszen két olyan személy áll előttünk példaképként, akikre fel tudunk nézni, sőt fel is
kell tekintenünk. Vessünk egy-egy pillantást hitünk nagyjaira is!
Anyakönyvi hírek
Temetés
Kovács Kálmánné Németh Jolán: 2021. augusztus 13.
Nyugodjék békében!
Keresztelés
Király Zente: 2021. augusztus 8.
Nagy-Antos Nikolett: 2021. augusztus 8.
Máté Delinke: 2021. augusztus 8.
Csillag-Orbán Dóra: 2021. augusztus 8.
Végh Jázmin: 2021. augusztus 8.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
IFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje
Augusztus 16, hétfő, Szent Ponciánusz és Szent Hippolitusz áldozópap, vértanúk; Szent Rókus hitvalló, 7 óra: + Szülők
Augusztus 17, kedd, 7 óra: + Zoltán férj, édesapa, nagyapa
Augusztus 18. szerda, Eudes Szent János áldozópap,
7 óra: + István és Margit szülők, + testvérek és élő családtagok
8 óra: + Mimon Lajosné Barabás Piroska temetési gyászmiséje
Augusztus 19, csütörtök, Szent Bernát apát és egyháztanító,
7 óra: + Ferenc és Györgyi
14 óra: Németh József Zsolt temetési szentmiséje
Augusztus 20, péntek, Szent István király, Magyarország fővédőszentje,
8.30 (Bazita): Hálából a 90 év kegyelmeiért
10.30 óra: + Lajos nagyapa

