
Május 13-án, pénteken lesz következő Fatimai esténk. 16 órától a fatimai 
rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádás, 18 órától szentmise 
lesz, melyet Farkas László bagodi plébános tart. Várunk mindenkit 

Május 19-én, csütörtökön 18 órától a Szent Család óvodában folytatódik a 
Házas esték programsorozat. Ez alkalommal Petőházi Attila és Anita tartanak 
előadást, melynek címe Kezem a kezedben. A program alatt gyermekfelügye-
letet biztosítanak a szervezők. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. 

Május 20-án, pénteken 18.45-től szabadtéri dicsőítő imádság lesz a temp-
lom előtti téren, közben csendes szentségimádás a templomban. Közremű-
ködik a Lélektől lélekig együttes. Várunk mindenkit szeretettel! 

Június 11-én, szombaton a Családkapocs Egyesület Közösségek 5 próbája 
elnevezésű sport napot szervez az Alsóerdei Sport- és Élményparkban. Közös-
ségek 6-8 fős csapatait várják 5 sportágban való megmérettetésre. Jelentkez-
ni május 31-ig a csalad.martinus.hu oldalon lehet. További információk a ki-
helyezett plakáton olvashatók. A szervezők kérik, aki palacsinta felajánlásával 
tudja segíteni a programot, jelezze a plébánia hivatalban. 

Június 18-án, szombaton 10 órától Szombathelyen Jubiláns Házaspárok 
Találkozójára várják azokat a házaspárokat, akik ebben az évben ünneplik 
házasságkötésük kerek évfordulóját. Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet 
június 7-ig. 

Ifjúsági lelkületű napra hívnak mindenkit június 4-én Botfára pünkösd 
előtti szombatra. Búcsúszentlászlóról gyalogos zarándoklat indul, Botfán pe-
dig lesz tanúságtétel, dicsőítés, szentmise. További információk a programról 
a hirdetőtáblán olvashatók. 

Szintén a pünkösdi hétvégére szerveznek Szombathelyen három napos Lé-
lek fesztivált. A rendezvény helyszíne a Brenner János Általános Iskola. Rész-
letek a plakátokon, valamint interneten elérhető. 

A tanuló ifjúság figyelmébe ajánljuk nyári táborainkat: Hittantáborra hív-
juk hittanos fiataljainkat június 27-július 1-ig, hétfőtől péntekig Vasvárra, 
hogy közösséggé formálódva, hitünkkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozva 
töltsünk pár napot. A tábor helyszíne a helyi általános iskola. További részle-
tek szórólapon, vagy hitoktatóktól kérhetők. Várunk minden diákunkat! 

Idén is megrendezésre kerül az Imatábor, ezúttal Egerváron. Július 10-16-
ig (vasárnaptól szombatig) a helyi iskolában és a mellette lévő templomban 
lesznek a központi programok. Várjuk a gyermekek és fiatalok jelentkezését! 
Részletek a plakáton és internetes felületeken. Jelentkezési lap elvihető az 
újságos asztalról. 

Megjelent a Martinus havilap legújabb száma. Benne Szabolcs püspök 
atyával kapcsolatban olvashatnak érdekes információkat. 

Még kapható az Örömhírnek legutóbbi száma, amelyben a Család-éve zá-
rásával kapcsolatban család témakörben olvashatnak.  

Plébániai Hírlevél  
 

2022. május 8. 
Húsvét 4. vasárnapja 
Jó Pásztor vasárnapja 

 

 

Nem elég az érettség(i) 
 

Sokaknak már oly tá-
volinak tűnik a középis-
kolás tanulmányokat 
lezáró vizsga időszaka, 
az érettségi láza, min-
dennapjainak izgalma, 
hogy nem is érti, miért 
kellene neki ezzel fog-
lalkoznia. Pedig az 
érettségi vizsgákkal 
megkezdődött életünk-

ben egy olyan sorozat, amely minden nap megismétlődik, amikor a 
legáltalánosabb feladatok közepette is érettnek kell bizonyulnunk, 
amikor értünk, mindannyiunkért száll a húsvéti időszak könyörgése: „a 
húsvéti ünnepek elmúltával se veszítsék el Isten kegyelmének menyeg-
zős köntösét!” 

Milyen nagy dolog, ha egy munkahelyen valaki megállja a helyét, 
szakmailag a maximumot tudja nyújtani! De milyen fájdalmas, amikor 
valaki esetleg szakmájában profi, de emberileg meg egy nulla, amikor 
az embertársaival való bánásmód miatt emberségből elégtelenre vizs-
gázik! 

Nem lehet mindenki mindenből, az élet számtalan, szerteágazó terü-
letéből tökéletes és hibátlan. De, miként az érettségi sem arról szólt, 
hogy hibátlanul kell teljesíteni, úgy az emberi érettség sem a makulát-
lanságról, tökéletességről szól. Ellenkezőleg! Az az igazán érett, aki 
tisztába van gyengeségeivel, sebzettségével, elesettségével, de elfo-
gadva a megváltás ajándékát Szent Pállal együtt meg tudja fogalmazni: 
„Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok és rám árasztott kegyelme nem 
maradt hatástalan bennem” /1Kor 15,10/. 



A mai vasárnap megtanít bennünket arra, hogy nem elég egy érettsé-
gi, a diploma, a szaktudás megszerzése, hiszen Jézus Urunk sem azt 
mondta, hogy én vagyok a diplomás pásztor. Azt mondta: „Én vagyok a 
jó pásztor!” /Jn 10,11/ De nem is az a fajta erkölcsi bizonyítvány kell, 
amit munkahelyi felvételre kell magunkkal vinni.  

Fiataljainktól sem csak azt várjuk, hogy leérettségizettek legyenek, 
nem is csupán csak érettek, hanem jó emberek legyenek. Jó szakembe-
rek, jólelkűek, jóságosak, jóakaratúak… Nem elég érettnek lenni, jóvá 
kell lenni! 

 

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyu-
lásáért 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 májusi imaszándéka: A bérmálás szentségében részesülte-
kért és mindazokért, akik önkéntes szolgálatukkal segítik plébániánk 
életét. Sekrestyés, takarító, karbantartó, sütő-főző szolgálattal, rádió 
műsor vagy újság szerkesztésével! 
 

Anyakönyvi hírek: 
Keresztelés 

Molnár István Milán: 2022. május 1. (Bazita) 
Tóth Viktória: 2022. május 1. 
Rózsa Ruben: 2022. május 1. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Elsőáldozás 

Kaj Barbara: 2022. május 1. 
Lepsényi Tamás: 2022. május 1. 
Németh Kristóf: 2022. május 1. 

Tóth Viktória: 2022. május 1. 
Rózsa Ruben: 2022. május 1. 

A mennyei lakoma részesévé tegye őket az örök dicsőség Királya! 

Bérmálás 

2022. május 1-jén 

Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük! 
 

Házasságkötés 

Vinkó Dániel és Vissi Veronika: 2022. május 7. 
Isten éltesse az új házastársakat! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Május 9, hétfő, 7 óra: + Ferenc 
Május 10, kedd, De Avila Szent János áldozópap és egyháztanító, 18 óra: 

+ Ármin kisgyermek és Magdolna édesanya, nagymama  
Május 11, szerda, 18 óra: + Szülők 
Május 12, csütörtök,18 óra:+ József férj, édesapa, nagyapa, após  
Május 13, péntek, A Fatimai Boldogságos Szűz Mária, 18 óra: Önzetlen 

jótevő testi, lelki egészségéért; + Nagy Péter atyáért 
Május 14, szombat, 7 óra: + Jolán és Sándor szülők 
Május 15, Húsvét V. vasárnapja  

7 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére 
8.30 (Bazita): + Bátorfi József és neje Bogár Rozália 
10 óra: + Szülők, testvérek, hozzátartozók és élő testvérek 
18 óra: + Ervin, Zoltán és + családtagok 

Balogh Evelin Kovács Benedek 
Belák Luca Kramalics Bence 
Benkő Gergő Molnár Rebeka 
Bognár Csenge Nemes Balázs Bence 
Bundics Donát Németh Adrienn Imola 
Büki Benjámin Németh Marcell 
Fonyódi Ákos Flórián Németh Viktor Sándor 
Fonyódi András Novák Gergely 
Fülöp Martin Peresztegi-Szakály Bálint 
Garami Dorka Virág Rakos Barnabás 
Hóbor Ivett Tálosi Eszter 
Horváth Gréta Takács Marcell 
Jakubovics Regina Viola Mihály András 
Kovács Áron Péter  

Katekumenjeink: 
Kaj Barbara Sarolta 

Lepsényi Tamás 
Németh Kristóf 

Tóth Viktória 
Rózsa Ruben 


