
 

Augusztus 30-án, kedden, a hónap utolsó keddje lévén szentség-
imádásra és közbenjáró imára várjuk a testvéreket. Imaszándékokat 
lehet kérni és írni az újságos asztalra kitett füzetben. 

Augusztus 31-én nem lesz hivatali szolgálat a plébánián. Megértésü-
ket köszönjük! 

Szeptember 1-jétől a hétköznapi szentmisék keddtől péntekig újra 
este 6 órakor kezdődnek.  

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. 

A Családkapocs Egyesület Szalai Attila atya vezetésével gyalogos za-
rándoklatot szervez szeptember 10-én 10.45-től Zalacséb- Pusztacsatár 
útvonalon. Várunk mindenkit szeretettel, hogy közösen imádkozzunk 
családjainkért és a békéért. További részletek a kihelyezett plakáton és 
az Egyesület facebook oldalán olvashatók. 

Szeptember 18-án, vasárnap a 10 órakor tarjuk Szentlélek hívó (Veni 
Sancte) szentmisénket, melyre különösen is várjuk a tanuló ifjúságot. 

Szeptember 18-án, vasárnap 15.00-18.00 óra között a Szombathelyi 
Székesegyházba várják Egyházmegyénk nyugdíjas híveit.  

Október 1-jei buszos zarándoklatra Mariazellbe minden hely betelt. 
Kérjük a jelentkezőket, hogy az 5000 Ft előleget a plébánia hivatalban 
szíveskedjenek befizetni. A Nagytemplom is indít autóbuszt, aki még el 
szeretne jönni, érdeklődjön a főplébánián.  

Még lehet a jelentkezni az ősszel induló képzésekre: középiskolások 
számára bérmálásra felkészítő; felnőttek számára indul a 
katekumenátus; a már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták 
számára pedig hittancsoport indul. Minden képzésre a plébánia hiva-
talban és az újságos asztalról lehet írásos tájékoztatót és jelentkezési 
lapot vinni. Minden képzésre a jelentkezési határidő: szeptember 18. 

Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre sze-
retnének egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban 
lehet, egyéb információ olvasható a plébániai honlapunkon. 
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Isten megoldási javaslatára várva 
 
Érdekes ta-

pasztalat volt 
az idei papok 
és szüleiknek 
zarándoklata 
augusztus 25-
én. Mint min-
den évben, 
idén is meghí-
vott bennün-
ket Püspök 
atya, hogy 
töltsünk el 
néhány órát közös imával, meg egyáltalán egymás társasságában. Az 
időjárás megfelelőnek látszott, hiszen ismét egy forró nyári nap volt. 
Minden ideálisnak tűnt. 

De, amikor odaértünk a Jó Pásztor kápolnához, valahogy olyan fura 
érzés volt, valahogy nem így szokott lenni. Elsőre nem is nagyon tud-
tam megfogalmazni. Volt az erő szélében egy konténer, amely erdő 
mintájúra volt festve, hogy jól beleolvadjon a környezetbe, így csak a 
két világító, fehér ajtó árulkodott arról, hogy ideiglenesen kialakított 
WC-t rejtenek maguk mögött az ajtók. De nem ez volt a legfurcsább. 
Hanem az, hogy mise előtt fél órával már csoportosan szoktak ott lenni 
környékbeli hívek, meg a papok és szüleik autói miatt parkolót is alig 
lehetett találni. De most nem. Idén valahogy nagyon másabb volt: za-
rándok, imádkozó hívek alig. De minek is jönnének, amikor mi, papok is 
gyalázatosan kevesen voltunk, és ezzel arányosan szülők sem tolong-
tak! 



Azóta is bennem van a kérdés: mi történt? Talán az, hogy mindenki-
nek annyi feladata van, hogy már ez sem fér bele? Vagy ami rosszabb, 
hogy már nem szeretnénk együtt imádkozni? Vagy ami még ennél is 
nagyobb gond, hogy nem értjük már a zarándoklat mélységét, monda-
nivalóját sem? Miért van az, hogy ha nincs kötelezően előírva, akkor 
már nem fontos? Sok évvel ezelőtt, valahol máshol a nagyvilágban ta-
lán azt is felhozták volna indokként, hogy mert nem tetszik a püspök 
atya egy-egy rendelkezése, de János püspök atya szinte mindenkinek 
igyekszik a kedvében járni! Így aztán ez sem lehet indok. 

De akkor mi történt? 
A minap egy atyával beszélgetve előkerült, hogy az egyházmegyében 

milyen javaslattal kellene előállni arra, hogy mit tehetünk majd, ha már 
ennyien sem leszünk papok, mint most. És mivel egy nálamnál böl-
csebb, és minden bizonnyal hívőbb, szentebb atyáról volt szó, nagyon 
megdöbbentő választ adott. Nem elbagatellizálva a józanész fontossá-
gát, az előrelátás megfontoltságát, az új helyzetekre való felkészülés 
bölcsességét, mégis azt mondta: nem pasztorális tervek, meg emberi 
okoskodások kellenek ide, mert azok egy szempillantás alatt okafo-
gyottá és alkalmazhatatlanná válnak, ha még olyan szempontok jönnek 
be, amire mi nem is számítottunk. Az egyetlen megoldás, hogy imád-
kozunk! Kérjük és kiesdekeljük a hivatásokat, kérünk Jézus Szíve szerin-
ti papokat, akik Istennek szentelik magukat. 

És eszembe jutottak az Úr szavai, amit Izajás próféta által mondott: 
„az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti 

útjaitok” /Iz 55,8/. Isten valóban nem a mi terveinkre épít, nem a mi 
útjainkat akarja járni, hanem fordítva, nekünk kellene Isten útjain járni 
és az Ő szándékait, terveit, gondolatait fürkészni! Keressük, kérjük Is-
ten megoldási javaslatát a mi problémáinkra, a paphiányra is! 

 

Plébániánk augusztusi imaszándéka: Tegye az Úr gyümölcsözővé plé-
bánosunk munkáját! Adjon az Úr erőt, bölcsességet és tisztánlátást! És 
küldjön mellé az Úr olyan munkatársakat, akikkel együtt tudja építeni 
Isten országát! 

 

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulá-
sáért: 

 

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! 
 

Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztelés 

Balogh Tamina: 2022. augusztus 21. 
Bangó Dominik: 2022. augusztus 21. 
Isten éltesse közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Simán Miklósné Csanádi Zsuzsanna: 2022. augusztus 23. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Augusztus 29, hétfő, Keresztelő Szent János vértanúsága,  

7 óra: + József férj, édesapa, nagyapa, após; Vörös, Sebestyén és 
Lukács család élő és + tagjai 

Augusztus 30 kedd, 7 óra: Hálából gyógyulásért  
Augusztus 31, szerda,  

7 óra: + Szülők, nagyszülők 
12.30: Mónok Jolán temetési szentmiséje 

Szeptember 1, csütörtök, 
8 óra: Bedics Magdolna temetési szentmiséje 
18 óra: Hálából születésnap alkalmából és a Haladó hittancsoport 

tagjaiért 
Szeptember 2, péntek, 18 óra: + Károly 
Szeptember 3, szombat, Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító, 

7 óra: + Szülők, nagyszülők, nagynéni 
Szeptember 4, Évközi XXII.I vasárnap  

7 óra: Erzsébet és József 
8.30 (Bazita)  
10 óra: + Ilona és élő Sándor 
18 óra: Hálából imák meghallgatásáért  


