
 

Várunk mindenkit szeretettel! 
Tombola és sütemény felajánlásaikat a plébánia hivatalban 

szíveskedjenek jelezni és majd leadni! 
 

 

Plébániai Hírlevél  
 

2022. június 5. 
Pünkösdvasárnap 

 

 

Kezetekbe tüzet kaptatok 
 
Egyik elsőpéntekesnél jártam, aki egyszer 

már mesélt nekem arról, hogy sok-sok évvel 
ezelőtt fia és egy kis ének- és zenekar a Mária 
Magdolna nagytemplomban előadtak egy húsvéti 
oratóriumot, aminek címe ez volt: „Kezetekbe tüzet 
kaptatok”. 

Kifejezetten jónak találom a megfogalmazást! Jézus 
egyszer azt mondta, hogy akik őt követik, akár még kí-
gyókat is vehetnek kezükbe, az sem árthat nekik /vö. Mk 
16,18/. Vagyis, ami árthatna, az sem fog nekik ártani. 
Ilyen a tűz is. A tűz, ami képes lenne pusztítani, megsemmisíteni, rom-
bolni, mindent felperzselni, ha kézben tartjuk, vagyis kordában tartjuk, 
akkor képes a lakásban melegséget adni, az ételt megsütni, a sötétben 
fényt adni. Minden azon múlik, hogy kézben tartjuk-e! 

Húsvét éjszakáján, amikor a pap a húsvéti gyertyával belépett a 
templomba, annak lángjáról kellett meggyújtani a hívek gyertyáit is. 
Szép, amikor kézről kézre sokszorozódik a sok-sok kicsi gyertyaláng és 
fényével csodálatosan betölti a templomot és a sötétben botorkáló 
ember egyszerre képes lesz tájékozódni, és ami szintén nagyon fontos, 
meglátja a mellette lévő másik ember arcát. Húsvét éjszakája nemcsak 
a gyertyák gyulladtak meg, hanem Jézus meggyújtotta bennünk a hit 
fényét is. Ezt ünnepeltük 7 héten keresztül. Valami elkezdődött ben-
nünk és ebben a hitben meg kellett erősödnünk.  

Most azonban valami újabb kezdődik: Pünkösd azt jelenti, hogy ezt a 
fényt nem tartjuk meg csak magunknak. Nem elégedhetünk meg azzal, 
hogy mi már megismertük Jézust és az Ő örömhírét, hanem küldetést 
kaptunk: kezünkbe tüzet, hogy másoknak világosságot gyújtsunk, az ő 
fáklyájukat lángra lobbantsuk. 

„Kezetekbe tüzet kaptatok, parázs érintette ajkatok, lelketekben Lelke 

lángja ég, hát hirdessétek Krisztus szent nevét!” 



Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulá-
sáért 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 hív-
nak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkü-
letet! Ámen. 

Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk! 
 

Plébániánk júniusi imaszándéka: Családjaink minden tagjában, fiatalok és 
idősek, gyermekek és felnőttek szívében ébredjen hit és köteleződjenek el 
Krisztus mellett! 

 
Anyakönyvi hírek: 

Keresztelés 

Mazur Márk: 2022. május 29. 
Bőke Belián: 2022. május 29. 
Tóth Botond: 2022. május 29. 
Balogh Balázs: 2022. május 29. 
Takó Tétény: 2022. május 29. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 
 

Temetés 

Bános Jánosné Lőrincz Zsuzsanna: 2022. május 31. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Június 6, Pünkösdhétfő, Boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja  

10 óra: + Férj édesapa, nagyapa, + hozzátartozók 
18 óra: + István és Anna szülők, nagyszülők 

Június 7, kedd, 18 óra: + Szülők, testvérek 
Június 8, szerda, Prágai Szent Ágnes szűz; Boldog Sándor István vértanú, 

18 óra: + Erzsébet keresztanya 
Június 9, csütörtök, A mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap,  

13.15 (Bazita): Török Sándorné Nagy Rozália temetési szentmiséje 
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa, dédapa 

Június 10, péntek, 18 óra: + Mária, Rozália nagynénik, Anna és Pál nagy-
szülők 

Június 11, szombat, Szent Barnabás apostol, 7 óra: + Ferenc 

Június 12, Szentháromság vasárnapja  
7 óra: Élő Ildikó és Magdolna és családtagjaik 
8.30 (Bazita):+ Szabó Jánosné (+6.évf.) 
10 óra: + Szülők, nagyszülők 
18 óra: + Dezső és Julianna szülők, nagyszülők 

 
A mai vasárnap perselyadományait – a hónap első vasárnapja lévén – az 

épülő közösségi ház felszerelésére fordítjuk. Hálásan köszönünk minden 
nagylelkű támogatást! 

Jövő vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisében lesz tanévzáró Te 
Deumunk. Várjuk a diákokat és szüleiket, hogy közösen adjunk hálát a tanév 
minden kegyelméért! 

Aznap délután 15 órakor kezdődik a Jánkahegyen az Antal-napi búcsúi 
szentmise, melyet Stróber László plébános mutat be. Részletek a hirdető táb-
lán. 

Este 19 órától pedig Vasárnap Esti Muzsika keretében templomunkban 
koncertet adnak a Zeneiskola művésztanárai. A belépés ingyenes, mindenkit 
várnak szeretettel! 

Június 19-én lesz Úrnapja, Krisztus Szent Testének és Vérének gyönyörű 
ünnepe. Idén ismét van lehetőségünk a város többi plébániájával együtt ün-
nepelni! 9 órakor lesz a kezdő szentmise a Jézus Szíve Ferences templomban, 
majd 9.45-kor indul a körmenet a Mária Magdolna templom irányába. Plébá-
niánk is díszít egy körmeneti sátrat, amelyet a Szolgáltató ház előtt állítunk 
majd fel. Ehhez szívesen fogadunk zöldág és virág felajánlásokat, valamint 
önkéntesek jelentkezését, akik a sátor elkészítésében szívesen segédkeznek. 

A közös ünneplés miatt a délelőtti szentmisék rendje a következőképpen 
alakul: kertváros: 7 óra, 12 óra; Bazita: 8 óra! Akik nem tudnak eljutni a kö-
zös szentmisére az olai templomba, ők próbáljanak eljutni a megváltozott 
időpontok valamelyikén, vagy az esti, 18 órakor kezdődő szentmisére, hogy 
méltó módon ünnepeljük meg az Eucharisztiát! Köszönjük megértésüket! 

Június 25-én, szombaton lesz plébániai búcsúnapunk. Az ünnepi szentmise 
15 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa dr. Kürnyek Róbert lesz. Színes 
programmal készülnek a szervezők kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A napot 
utcabállal zárjuk, melyhez szívesen fogadjuk tombola és sütemény felajánlá-
saikat! Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. 

Szeretettel várják a házasságra készülőket és a gyermeket várókat július 2-
án, szombaton 19 órára a szombathelyi Székesegyházba a Jegyesek és gyer-
meket várók püspöki szentmiséjére. A szentmise végén a jegyespárok és a 
gyermeket váró házaspárok külön áldásban részesülnek. 

Augusztus 16-18-a között ifjúsági zarándoklatot szerveznek 15-25 év kö-
zötti fiatalok számára Sárvártól Csehimindszentig. Részletek a kihelyezett 
plakáton olvashatók. 


