
 

Március 26-án, szombaton Mindszenty József bíboros 130. születési 
évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezés lesz Szombathelyen, 
melyre plébániánk autóbuszt szervez. Indulás 8.30-kor a templomtól 
(felszállási lehetőség a Kovács Károly téren és a Kölcsey iskola előtti 
buszmegállóban). Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet az 1500 Ft-os 
részvételi díj befizetésével (A buszos zarándokoknak a színházi elő-
adásra a jegyeket a plébánia rendezi). Részletek a kihelyezett plakáton 
és a hírlevélben olvashatók. 

Március 27-én, nagyböjt 4. vasárnapján 17 órakor orgonaszentelési 
szentmisére várják a testvéreket a Mária Magdolna templomban. A 
szentmisét Dr. Székely János megyéspüspök mutatja be. 

Karitász csoportunk pénz és tartós élelmiszeradományokat gyűjt a 
plébánia területén élő rászoruló családok javára. Adományukat virág-
vasárnapig a templomban lehet leadni, melyeket előre is köszönünk! 

Mindazok, akik a karitászon keresztül szeretnék segíteni a háború 
károsultjait az erre a célra kihelyezett gyűjtődobozba tehetik pénz-
adományaikat! Plébániánk karitásza már egy nagy összegű gyors se-
gélyt eljuttatott a központi Karitászhoz, hogy ezzel is enyhítse a mene-
kültek nehéz helyzetét.  

Vándorbölcsőnk megtalálta újabb kis lakóját! Kérjük a kedves Test-
véreket, hogy imáinkkal kísérjék mostani kis bölcsőlakónkat, Pálfi Bog-
lárkát! Továbbra is várjuk fiatal családok jelentkezését, akiknél a közel-
jövőben kisbaba fog születni és szeretnék, ha a vándorbölcső náluk is 
két-három hónapot lehetne. A vándorbölcsőt díjmentesen lehet igé-
nyelni. Célunk, hogy ezzel is segítsük a fiatal párokat, akik vállalják az új 
élet érkezését!  

Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket meglátogatjuk a nagy-
böjt folyamán. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a plé-
bánia hivatalban. 

A Szent András Evangelizációs iskola Új élet Krisztusban kurzust hir-
det április 22-24-e között a Szent Család Óvodában. Részletek a kihe-
lyezett plakáton. 
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„Unokáink leborulnak”? 
Múlt héten, nemzeti ünnepünk al-

kalmából bizonyára nem egyszer volt 
lehetőségünk meghallgatni Petőfi 
híres költeményét, a Nemzeti dalt. És 
benne az utolsó versszak elgondol-
koztató sorait: „Hol sírjaink dombo-
rulnak, Unokáink leborulnak, És áldó 
imádság mellett Mondják el szent 
neveinket.” Szinte mindegyik tag-
mondat után egy-egy kérdőjelet le-
hetne tenni: Domborulnak még a 
sírok, vagy már rég feledésbe merül-
tek? Vajon az unokák ma is képesek 

még leborulni, imádkozni? Áldó imát mondanak-e a hősök nagy tettei-
ért? És vajon tényleg szentek-e azok a szent nevek? 

Mindszenty bíboros úr nagy vágya volt, hogy legyen hazánkban lega-
lább egymillió imádkozó magyar, mert akkor biztosítva látta nemze-
tünk szellemi-lelki és fizikai megmaradását. Még 1973-ban létrehozott 
egy alapítványt annak érdekében, hogy ezzel is támogatást juttassanak 
a magyar, katolikus oktatási és nevelési és karitatív tevékenységeknek. 
Akkortájt fogalmazta meg legfőbb vágyát: „Ha lesz egymillió imádkozó 
magyar, nem félek a jövőtől”. 

Idén emlékezünk meg arról, hogy 130 évvel ezelőtt látta meg a napvi-
lágot Pehm József, a későbbi Mindszenty bíboros. Ez alkalomból hív 
bennünket püspök atya, hogy közösen imádkozzunk, engeszteljünk 
népünkért. Az én kérdésem most nem az, hogy lesz-e szombaton egy-
millió imádkozó magyar, hanem lesz-e Mindszenty egykori városából, 
Zalaegerszegről egy busznyi imádkozó magyar? Lesz-e a kertvárosból, a 
Mindszenty emléktemplomból imádkozó közösség nemcsak arra a 
napra, hanem folyamatosan? 

Íme, püspök atyánk meghívó levele: 



„Fidelissimus in tribulatione pastor, az üldöztetés idején a leghűsége-
sebb pásztor” – olvashatjuk Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros 
sírfeliratán az esztergomi Prímási Bazilika érseki sírboltjában. Embert 
próbáló történelmi időszakban állt helyt Egyházmegyénk mártírsorsú 
főpapja, akinek hamarosan 130. születési évfordulója lesz, ebből az 
alkalomból 2022. március 26-án, szombaton ünnepi megemlékezést 
tartunk Szombathelyen.  

Az ünnepség a Szombathelyi Székesegyházban 10 órakor lelki ráhan-
golódással veszi kezdetét, amely során archív kép- és hangfelvételekkel 
idézzük fel a bíboros emlékét. Az ünnepi Szentmise 11 órakor kezdődik, 
amelynek főcelebránsa és szónoka Dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri 
megyéspüspök lesz. A paptestvérek számára az öltözködés a Püspök-
várban történik, amelyhez stólát biztosítunk. A zarándokoknak majd 
hívjuk fel a figyelmét, hogy a Szentmise után térítésmentesen megte-
kinthető a Szily János Látogatóközpontban megrendezett Mindszenty-
kiállítás. A paptestvéreknek a Boldog Brenner János Kollégiumban álló-
fogadást szervezünk, részvételi szándékot kérjük majd március 21-ig 
jelezni. 

Az ünnep délutánján 3 órakor a MMIK színháztermében (Szombat-
hely, Ady tér 5.) megrendezésre kerül Mindszenty József Az édesanya 
című könyvének feldolgozásából született Anyácska című darab. A 
színművet este 18 órakor ismételten előadják. A részvétel ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött. Jegyeket a 94/312-535-ös telefonszámon lehet 
igényelni.  

Buzdítom a lelkipásztorokat és a híveket, hogy minél nagyobb szám-
ban vegyünk részt az ünnepi rendezvényen. 

A találkozás reményében: 
 

Szombathely, 2022. március 17. 
 +János püspök 

 

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. Ma-
radj 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 márciusi imaszándéka: Családjaink békében és biztonság-
ban élhessenek, mindenkinek legyen méltó megélhetése, otthona, 
munkája. A szülők pedig kitartsanak egymás szeretetében! 
 

Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztelés 
Póka Balázs: 2022. március 13. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Március 21, hétfő, 7 óra: Élő Kata 
Március 22, kedd, 18 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére 
Március 23, szerda, 18 óra: + Szülők, nagyszülők, testvérek 
Március 24, csütörtök, 18 óra: + János, Zoltán, Máté, Gyula, Jeromos, 

Bánk atyákért 
Március 25, péntek, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Bol-

dogasszony), 18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és élő családtagok 
Március 26, szombat, 7 óra: + Mária édesanya, nagymama (+10.évf.), + 

Gyula édesapa, + Erzsébet keresztanya 
Március 27, Nagyböjt 4. vasárnapja  

7 óra: + Julianna és Sándor szülők 
8.30 (Bazita): + Zsuzsanna, Anna, Hilda 
10 óra: Élő Péter és Johanna; Krisztáért és családjáért 
18 óra: + Albert férj, édesapa, nagyapa 

 

Március 24-én, csütörtökön 17 órától közös imádságot tartunk 
Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért, majd szentségimádás lesz. 
Imádkozzunk minél többen, ezért várunk mindenkit szeretettel!  

Március 25-én, pénteken 17 órától folytatódik az Imaiskola, ezúttal 
keresztutat elmélkedjük át. Az esti szentmisében pedig lelki adoptálás-
ra várjuk azokat, akik vállalkoznak arra, hogy egészen karácsonyig, ki-
lenc hónapon keresztül imádkoznak egy megfogant gyermekért, akinek 
élete veszélyben forog. 

Március 25-én 17 órától a Családkapocs Egyesület Egészségtudatos-
ság és családtervezés címmel előadást szervez a Szent Család Óvoda 
tornatermében. Várjuk mindazokat sok szeretettel, akik szeretnék 
megismerni testük működését, felszabadultan és biztonságban szeret-
nék megélni párkapcsolatunk minden aspektusát! Részletek a plakáton 
olvashatók! 


