Február 11-e, péntek a betegek világnapja. Ezen a napon az esti
szentmise keretében részesülhetnek plébániánk betegei a betegek
szentségében. Kérjük, hogy akik szeretnék a szentséget felvenni, február 9-ig (szerda) szíveskedjenek feliratkozni a hivatalban vagy a sekrestyében. Egyúttal azt is kérjük, hogy akik a szentséget fel fogják venni, szíveskedjenek elvégezni előtte szentgyónásukat! Plébániánk minden tagját várjuk a közös ünneplésre, hogy együtt imádkozhassunk
betegeinkkel!
Február 12-én 10 órától ministráns foglalkozás lesz a plébánián. Ezzel egy időben a lányoknak is indítunk közösséget, énekkari próbára
várjuk őket, ahol a gitáros dalokat gyakorolják. A két közösség tevékenységét még beszélgetés és sok játék tarkítja. Szeretettel várjuk az
iskoláskorú gyerekeket kéthetente szombat délelőtt!
Február 13-án, vasárnap lesz következő Fatimai esténk. 16 órakor a
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órakor szentségimádási óra kezdőik, 18 órakor pedig szentmise, amelyet Majlát Tihamér újmisés sárvári káplán atya vezet majd. Szeretettel várunk mindenkit!
Február 14 és 20-a között kerül megrendezésre a Házasság Hete
rendezvénysorozat, mely a házasság és a család fontosságára kívánja
irányítani a figyelmet. A hét több napjára szerveznek programokat.
Külön buzdítom plébániánk közösségét, hogy a február 19-én, szombaton tartandó „Séta a házasságokért, családokért” programon minél
többen vegyünk részt, tegyünk tanúbizonyságot ezen értékek fontossága mellett. A részletes program a hirdetőtáblán és az újságos asztalra
kihelyezett szórólapon olvasható.
Az idei évben ismét megrendezésre kerül az Egyházmegyei családtábor 2022. július 5-9-ig. Nagy szeretettel várják egyházmegyénk családjait. Részletek a kihelyezett plakáton és honlapunkon olvashatók.
Segítséget kérünk a Testvérektől, hogy plébániai szórólapunkat
minden plébániánkon élő családhoz eljuttathassuk. Az előző évek
módszerét követve az önkéntesek a sekrestyében vehetik fel a borítékokat, egy-egy utcát vállalva. Előre is köszönjük segítségüket!
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Beteg ember a kórteremben és azon kívül
Az elmúlt években különösen is nagy figyelmet kaptak
az egészségügyi intézmények.
Kiemelt figyelem oka nem
valami csoda volt, vagy éppenséggel egy orvostudományban elért áttörés, hanem
figyelmünk fókuszában állt,
hogy a vírusjárvány miatt kialakult helyzetben miként tudnak teljesíteni az egészségügyi dolgozók,
valamint, hogy a betegség hogyan szedi áldozatait, vagy éppenséggel
miként sikerült egyik-másik betegnek felgyógyulnia.
Különös volt megtapasztalni, hogy évek, vagy talán évtizedek után
engem is elért a betegség. Noha csak nagyon rövid időre, tényleg csak
pár napra parancsolt megálljt, sőt utólag visszatekintve elmondhatom,
hogy nagyon olcsón megúsztam ezt a betegséget is, mégis megmutatta, hogy akár egy pillanat alatt is át kell tudni értékelni a lehetőségeinket, újra kell tervezni napjainkat, valamit el kell engedni és melyek azok
a dolgok, amelyeket még komolyabban kell venni. Persze, nekem azt is
tanulni kell, hogy miként kell kezelnem az értem aggódók hívásait,
már-már túlbuzgó segítségnyújtását. Mert, amikor a valaki lázas, nem
biztos, hogy az a legfontosabb, hogy a telefonon lógjon…
Ám ezen a mostani héten, pénteken különös szeretettel fordulunk a
betegekhez, mert harminc évvel ezelőtt, 1992-ben az akkori szentatya,
II. János Pál pápa a betegek világnapjává nyilvánította február 11-ét. A
Lourdes-i jelenések évfordulójának ünnepe minden évben megfelelő
alkalom arra, hogy a világ figyelmét ráirányítsa arra, hogy sok embertársunk úgy él közöttünk, hogy élete próbatételekkel teli és testének
gyengeségét tapasztalja meg élete minden pillanatában. A betegség,
tartson akár csak néhány napig is, szembesít bennünket végességünk-

kel, kiszolgáltatottságunkkal, határainkkal. Fenn áll a veszélye annak,
hogy valakit a betegség, a fájdalom, a fizikai gyötrelem elfordít Istentől,
benne igazságtalan élethelyzetet él meg a szenvedő. Ugyanakkor kegyelmi időszak is lehet, mert némelyeket pedig segíthet is abban, hogy
odaforduljunk Istenhez!
Így, noha a betegség nem egy kívánatos dolog, Ferenc pápa rámutat
arra, hogy mi az a nagy kegyelem, amelyet magában tartogat akár a
betegség is. Ferenc pápa visszakanyarodik az Irgalmasság Évének alapgondolatához, hogy a próbatételek közepette is Isten irgalmát fedezheti fel az ember. Az irgalomban pedig megmutatkozik Isten úgy, hogy
atyai erejét mutatja meg, amint felemeli az elesett embert, de Isten
irgalmát anyai gyöngédségként is megtapasztalhatjuk.
Ám Isten irgalma sohasem személytelen. Mindig embereken keresztül mutatkozik meg. És ez különösen is igaz a betegágyaknál! Az egészségügyi dolgozók – orvosok, ápolók, asszisztensek, mentők –, vagy
akár az önkéntes beteglátogatók szolgálatán keresztül tapasztalják
meg a betegek a gondoskodás felemelő érzését, a jóság erőt adó kegyelmeit, és végső soron Isten irgalmát. Ferenc pápa gondolatával élve
szolgálatuk túlmutat a foglalkozás határain, tevékenységük küldetéssé
változik. Amikor kezükkel a beteget érintik, akkor szinte Krisztus szenvedő testét tapintják, az Ő fájdalmait enyhítik.
De a szentatya arra is felhívja a figyelmet, hogy hajlamosak vagyunk
túlzottan a betegségre fókuszálni. Előbb akarjuk kezelni a betegséget,
mint a beteggel foglalkozni. A betegséget, mint valami nagyon gyorsan
kiküszöbölendő rosszként kezeljük, és nem azt helyezzük előtérbe,
hogy magával a beteggel törődjünk. Más dolog a betegséggel foglalkozni és más dolog a beteggel törődni. Ezért kéri a pápa, hogy akarjuk
a beteget meghallgatni is, odafigyelni rá, nem csak a betegségével foglalkozni.
Így aztán a betegség nem csupán kórházi ágyhoz köthető történet.
Beteg és ezért gyógyulásra vár a bűneinek terhét cipelő, gyónni szándékozó ember is. Beteg az is, aki lelki sebeket hordoz, akinek sérültek a
személyes kapcsolatai. De az is, akinek sérült az énképe, és nemhogy
másokkal nincsen békében, de önmagával sincsen kibékülve.
Így aztán beteg emberrel találkozunk kórteremben és azon kívül is,
betegágynál, vagy éppen, ha lehajtott fejjel szembe jön az utcán. Mindenki küldetése, hogy a másik baján enyhítsen! A gyógyító Jézust, Isten
irgalmát jelenítjük meg, ha foglalkozunk a betegekkel.

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért:
Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a
mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének
hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges
lelkületet! Ámen.
Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk!
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk!
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk!
Plébániánk februári imaszándéka: Kisbabákért, különösen azokért,
akik plébániánk vándorbölcsőjében növekedtek, növekszenek.
Anyakönyvi hírek:
Temetés
Kovács Károlyné Kiss Anna: 2022. február 4.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Február 7, hétfő, 7 óra: + Édesapa és + János testvér
Február 8, kedd, Emiliáni Szent Jeromos hitvalló; Bakhita Szent Jozefina szűz,
7 óra: Horváth Ferencné Major Mária temetési szentmiséje
8 óra: Marton János temetési szentmiséje
18 óra: + Vilma és Tibor
Február 9, szerda, 18 óra: + Mihály édesapa
Február 10, csütörtök, Szent Skolasztika szűz, 18 óra: + Ferenc
Február 11, péntek, A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária, 18 óra: +
Aranka és János szülők és + családtagok
Február 12, szombat, 7 óra: + Ervin
Február 13, Évközi 6. vasárnap
7 óra: Horváth és Sümegi család + és élő tagjai
8.30 (Bazita)
10 óra: + Hilda édesanya
18 óra: Hálából

