
Holnap, november 1-jén, hétfőn lesz Mindszentek ünnepe. Azon a 
napon és másnap, reggel 7 és este 6 órakor lesznek szentmisék. Halot-
tak napján a szentmiséket az altemplomban tartjuk. Az ünnepekhez 
kötődően teljes búcsút is lehet nyerni, amelyet a tisztítóhelyen levő 
lelkek javára fel lehet ajánlani. A búcsúnyerés feltétele, hogy a kegye-
lem állapotában templomban, vagy temetőben imádkozunk az elhuny-
takért, szentmisén veszünk rész, amelyen meg is áldozunk. Ehhez vi-
szont szükséges a szentgyónás elvégzése is. Szakítsunk időt az imád-
ságra és tartsuk fontosnak a szentgyónás elvégzését is! 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön 
és pénteken 17 órától szentségimádás, majd szentmise lesz, szomba-
ton pedig reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el. 
Elsőpénteken ismét várjuk plébániánk csoportjait a „közösségek közös-
sége” elnevezésű alkalomra, ahol az esti szentmisét követően 19 óráig 
zenés imádság lesz, majd részt veszünk egy közös tanításon, majd a 
hallottakról kiscsoportokban folytatva tudunk beszélgetni, gondolkod-
ni. 

November 28-án, vasárnap lesz templomunk felszentelésének év-
fordulója. Aznap egyben templomunk szentségimádási napja. Hogy a 
nap közbeni folyamatos szentségimádást biztosítani tudjuk, kérjük, 
jelezze, aki szívesen vállalna nap közben szentségimádási alkalmat! 

Aznap az esti szentmisére várjuk azokat a házaspárokat, akik az idei 
esztendőben házasságkötésük (jubileumi) évfordulóját ünneplik. Min-
dazok, akik az idei esztendőben emlékeznek meg arról, hogy 5, 10,15,… 
éve házasok, az esti szentmisében püspök atyától vehetik át emléklap-
jukat. Várjuk őket és családjaikat az ünnepi alkalomra! 

„Ahol a kincsed, ott a szíved is.” címmel lelkigyakorlatra várják a 14 
és 25 év közötti fiatalokat november 19-20-ig Szombathelyen. További 
részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. 

A kőszegi Árpád-házi Szent Margit Gimnázium 2021. november 5-én 
regisztrációhoz kötött nyílt napot tart nyolcadikos diákoknak és szüle-
iknek. További részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. 
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Lehull egy újabb falevél 
 

Ritka látvány, amit az el-
múlt napokban tapasztalhat-
tunk. Eső nem mosta, szél 
nem hordta, csak lehullott és 
beterített mindent a sok-sok 
falevél. Platán soron végigha-
ladva, udvarban megfigyelve, 
vagy erdőben járva egyre 
vastagszik a levéltakaró. Kér-
lelhetetlenül ősz van… 

És miközben szépnek látjuk, tudjuk, hogy az elmúlást jelenti. Az elmú-
lást jelenti, amelytől nem megrémülünk, hanem elgondolkodunk, mert 
szembesít a végességgel. Miként a két, november első napjaihoz köt-
hető emléknapok: Halottak napja komolyabban veteti még az életet is, 
Mindenszentek ünnepe meg még túl is mutat a földi életen. 

Nem olyan, mint a divatos halloween, amely összemossa a hitet a ba-
bonasággal, a hiedelemvilágot a komolyan megélt hittel, viccet csinál 
abból, ami egyáltalán nem a komédia része, a halált elbagatellizálja, az 
életet kifigurázza, csontvázat mutogat és grimaszoló lidércet, ijesztget, 
miközben ajtót nyittat magának és belép iskolába, otthonba, fejekbe. 

Mivé lettünk, hogy a gyereket temetésre nem visszük ki, mert megrá-
zó neki a nagyszülő halála, de engedjük, hogy party keretében kacag-
jon a halálon, bohócot csináljon az emberi maradványból. Imádkozni 
nem kell nekik, mert „amit nem látunk, az nem létezik”, de ilyenkor 
van szellem, meg lidérc, meg élő halott… ?! Kitekeredett gondolkodás, 
ami önmagával hasonlik meg! 

„De, atya mit kínálnak helyette, mit csinálhatna a gyerek?” Amit mi, 
felnőttek! Nyugodtan kisétálhat a szülőkkel a temetőbe! Miért ne lát-
hatná végre apát is sírni a nagyszülők sírjánál? Miért ne hallhatná, hogy 



imádkoznak a szülei azokért, akiket ismertek, akiket szerettek, akikről 
érdekes és múltba visszarepítő történeteket mesélnek? Miért ne lát-
hatná, hogy anya virágot visz a sírra a szeretet jeleként? Miért ne 
gyújthatna gyertyát, akár kettőt is, aminek a végén bizony határozot-
tan azt kell mondani, hogy „jól van, kicsikém, most elég, majd a másik 
sírnál még gyújthatsz, de most szépen összeteszed a kezedet és imád-
kozol a nagypapáért!”? 

Értem én, hogy nem akarjuk láttatni a gyerekkel, hogy már sokszor 
nekünk sem jelent más, csak megint macera, gyorsan letudni való ruti-
nok, idegeskedés a parkolóhelyek miatt, meg haza kell érni a meccsre, 
meg lehetne helyette egy jót kirándulni! Egyszerűbb elengedni ijeszt-
getni, meg ezen az estén egy kis horrort is nézhet, addig se nyüszít… 

Értem, de NEM TARTOM JÓNAK! A halál komoly, nem vicc! Így való 
igaz, hogy egyre inkább nem tudnak mit kezdeni egy-egy halálhírrel 
már sokszor a felnőttek sem. 

És amikor már azt gondoltam, hogy jobb ennek az egésznek egy kicsit 
hátat fordítani és kifutni a városból, a közeli erdőben magamba szív-
tam az erdő illatát, a táj szépségét, a felkelő Nap sugarainak gyenge 
erejét, akkor hirtelen csönd lett. Kegyelmi pillanat! Nem robogott el 
autó, nem kürtölt a közeli gyár, nem ugatott kutya, nem mozdult a vad. 
És akkor, a nagy csendességben, amikor a legapróbb nesz is hangosnak 
tűnik, „hatalmas robajjal, zajjal” lehullott egy újabb falevél. Majdnem 
magával rántotta az ágat, amely eddig a levelet, mint kinyújtott ujjak 
végén megtartott katicabogarat őrzött. Majdnem magával sodorta 
levél szomszédjait, akik még nem tudták eldönteni, hogy nappali fény-
ben színesen világító lámpásként még lógjanak az ágon, vagy mint aki-
ket az ősz huncutul megcsípett elrugaszkodjanak és vitorlázva földre 
szálljanak. Így, vagy úgy, de a levél földet ért. 

Ilyen az élet: fa tövében, temetőben, kórházban, házaknál egyszer 
csak lehull egy újabb falevél. Tudunk-e kezdeni valamit azzal a ténnyel, 
hogy „elhull a virág, eliramlik az élet"? 

 

Az altemplom ünnepi nyitva tartása: 
Október 29-november 2-ig minden nap 7-19 óráig várjuk a megemlékez-

ni vágyó hozzátartozókat. Kérjük, hogy fokozottan figyeljünk az altemplom 
rendezettségére. Mivel vázák csak korlátozott számban állnak rendelke-
zésre, célszerű saját vázát is hozni, amelyet megjelölnek, hogy az ünnepek 
elmúltával haza is tudják vinni. Amennyiben kis koszorút, személyes em-
léktárgyat hoznak, nem tudunk garanciát vállalni arra, hogy mi történik 

velük, ezért tisztelettel kérjük, hogy inkább csak virággal, mécsessel emlé-
kezzenek meg! Mivel zárt térben csak füstmentes mécsesek égethetők, 
kérjük, hogy a kihelyezett teamécseseket használják! A nagyobb méretű 
mécseseket az altemplom bejárata mellett felállított keresztnél tudják 
elhelyezni. 
 

Anyakönyvi hírek: 
Keresztelés 

Kiss Botond: 2021. október 24. 
Kovács Dorottya: 2021. október 30. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 
Temetés 

Bányai József Istvánné Palkovics Katalin: 2021.október 28. 
Németh Imréné Balogh Ilona: 2021.október 28. 

Pálinkás Andrea: 2021.október 28. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje:  

November 1, hétfő, Mindenszentek,  
7 óra: + József férj, édesapa, nagyapa és após 
18 óra: Papp és Bella család + hozzátartozói 

November 2, kedd, Halottak napja, 
7 óra (Altemplom): + Szülők, nagyszülők 
18 óra (Altemplom): + Éva testvér 

November 3, szerda, Porres Szent Márton szerzetes, 18 óra: + Mária és 
Anna 

November 4, csütörtök, Borromeo Szent Károly püspök,  
7.30 óra: Horváth Istvánné Balázs Magdolna temetési szentmiséje 
18 óra: + Szülők és testvér 

November 5, péntek, Szent Imre herceg,  
 8 óra: + Pallósi József temetési szentmiséje 

18 óra: + Imre édesapa és fia György; + Antal férj, édesapa, nagyapa 
(+2.évf.), család élő és + tagjai 

November 6, szombat, 7 óra: + Gyula férj, + Magdolna és József szülők, 
nagyszülők 

November 7, Évközi 32. vasárnap 
7 óra: + Szülők és + családtagok 
8.30 (Bazita) 
10 óra: Hálából élő Saroltáért, Violetta gyógyulásáért 
18 óra: + Jolán édesanya, nagymama 


