
Azok, akik nem tartózkodnak otthonukban ezekben az esti órákban, a 
mécsesek elhelyezése helyett álljanak meg egy percre abban a tevékenység-
ben, amit épp csinálnak (legyen az akár autóvezetés, munka vagy szórakozás) 
és mondjanak el egy rövid fohászt a szenvedő emberekért, a háborúban levő 
országokért, a háborús országok döntéshozóiért. A közös imádsághoz kapcso-
lódó böjt ezekben a napokban lehet ételtől, kedvenc szenvedélytől való tar-
tózkodás, takarékoskodás, elrontott emberi kapcsolatok rendbehozása, meg-
békélés. 

Hálaadó imádságot tartunk a betakarított terményekért jövő vasárnap. 
Ha valaki szívügyének érzi, hogy egy kis terményt elhoz és azt megáldatva ad 
hálát mindenért, amit kapott, akkor ezt megteheti a 8.30-as bazitai és a 10 
órakor kezdődő kertvárosi szentmisén. Ha már kértük és meg is kaptuk, 
együnk nagylelkűek a hálaadásban is! 

Október 7-én, pénteken délután sok szeretettel hívjuk plébániánk tagjait a 
közösségi ház átadása előtti takarításra. A munka 15 órakor kezdődik, de 
folyamatosan lehet csatlakozni, hisz lesz bőven tennivaló. 

Élő rózsafüzér zarándoklat és imaalkalom lesz Zalaegerszegért október 8-
án délelőtt. A város különböző plébániáiról indulnak csoportok, hogy közös 
imával, rózsafüzérrel, énekekkel és áldozathozatallal fohászkodjanak váro-
sunkért, majd pedig a kertvárosi templomban együtt veszünk részt szentség-
imádáson, szentmisén. Plébániánk zarándokcsoportja 8.30-kor indul a bazitai 
templomtól. Várunk mindenkit szeretettel! További részletek a plakáton és 
honlapunkon olvasható. 

Aznap este, 18 órakor kezdődik a bazitai templom felújítás utáni megáldá-
sának ünnepi szentmiséje, amelyre szeretettel várjuk a híveket! Adjunk hálát 
közösen, hogy megújulhatott plébániai közösségünk eme temploma is! 

Október 9-én, vasárnap a 10 órás szentmise után kerül sor az Altemplom 
és Közösségi Ház ünnepélyes átadására, melyre sok szeretettel várjuk a ked-
ves Testvéreket. Az ünnepség utáni agapéhoz sütemény felajánlásokat kö-
szönettel fogadunk.  

Plébániánk állást hirdet gondnoki munkakörre. Jelentkezni a Plébánia hi-
vatalban lehet önéletrajz beadásával. Részletek a hirdetőtáblán. Kérjük a 
testvéreket, hogy terjesszék ezt a lehetőséget ismerőseik körében! 

2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyaror-
szágon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a 
magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy 
a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus valláshoz tartozását. 

Nehéz kérdések-világos válaszok - online előadássorozatot indít a Szom-
bathelyi Egyházmegye október 19-től, aktuális hit- és társadalmi kérdésekről. 
Erre az alkalomra szeretettel hívjuk a közösségi házba mindenkit, aki szeretné 
közösen nézni az előadást és utána beszélgetni a felvetetett témáról. Részle-
tek a mellékelt plakáton. 

Plébániai Hírlevél 
2022. szeptember 25. 
Évközi 26. vasárnap 

Elvándorlók és menekültek világnapja 
 

Lokálpatrióta vándorok 
 

Diákkoromból, még az egyik irodalom óráról maradt meg bennem egy kife-
jezés: oximoron. Ez az az irodalmi forma, amikor ellentétes jelentésű szavakat 
párosítunk, de ezzel nem kioltjuk annak üzenet értékét, hanem nyomatéko-
sítjuk, finomítjuk. Ilyen pl. illatos bűz, édes-savanyú, hideg lángolás, vagy egy 
konkrét irodalmi példa József Attila egyik versében: „édes mostoha”. De most 
nem irodalmi továbbképzést kívántam adni, csak ez az oximoron szó jutott 
eszembe, amikor ízlelgettem azt a címet, amit mai írásomnak kívántam adni: 
Lokálpatrióta vándorok. 

Merthogy Ferenc pápa az idei évben mai napra eső világnapot, az elvándor-
lók és menekültek világnapját, egy különleges üzenettel ajándékozta meg. 
Egy levelet írt – mint minden évben – de most azt a bibliai idézetet választot-
ta vezérfonalául, hogy „Hiszen nincsen itt maradandó hazánk, hanem jövendő 

hazánkat keressük” / Zsid 13,14/. Mégis megmozdul bennünk valami, amikor 
azt halljuk, hogy megszólal a magyar Himnusz, vagy amikor idegenben éppen 
előttünk haladó régebbi autó rendszámán is megjelenik a piros-fehér-zöld 
zászló, vagy az újnál az EU zászlaja alatti H betű és a magyar címer. Vagy ép-
penséggel, amikor az olaszok megkértek, hogy meséljek Budapestről, a Pál 
utcáról, merthogy ők arról olvastak. És van még jó pár olyan büszkeség, 
amelyhez érzelmileg kötődünk. Ugyanígy érdekes az, ahogyan egy országon 
belül egy-egy területhez tudunk kötődni. Felelősséget érzünk iránta. Legyen 
az Dunántúl, nyulgat-magyarországi régió, Zala megye, kertvárosi városrész. 
Azt érezzük, hogy felelősek vagyunk érte. Nincsen maradandó hazánk, de 
valahová meg mégiscsak kötődöm ebben a pár évtizedben, amit a Gondvise-
lés kimér! 

Éppen ezért tartom fontosnak, hogy a két dolgot együtt kezeljük! „Mi csak 

vándorok vagyunk itt, a földön, vándorként éljük életünk”, de egyúttal Szom-
bathelyi Egyházmegyések is.  

Két imádság született az elmúlt időszakban, amely együtt mutatnak teljes-
séget: Az egyik Rómában keletkezett, Szent Jánosnál május 9-én, az elvándor-
lók mai világnapjára, a másik Szombathelyen szeptember 18-án, folyamatos 
használatra. Az egyik figyelmünket arra fordítja, hogy akik valamilyen okból 
kénytelenek voltak elhagyni hazájukat, azokkal együtt építjük Isten országát. 
A másik ima pedig a saját kis egyháztartományunkra, a Szombathelyi Egy-
házmegyére fókuszál, hogy szeretettel építsük itt az Isten országát!  



Imádkozzuk mindkettőt úgy, hogy tudjuk, míg e földön vándorként élünk, 
együtt kell építenünk Isten országát, és eközben a Szombathelyi Egyházme-
gye jelenét és jövőjét különösen is szívügyünknek tekintsük! 

 

Ima Ferenc pápa szándékára: Uram, tégy a remény hordozóivá bennünket, 
hogy ahol sötétség van, ott a te fényed világítson, és ahol kétségbeesés ural-
kodik, ott a jövőbe vetett bizalom újjászülessen! 

Uram, tégy igazságosságod eszközeivé bennünket, hogy ahol kirekesztés 
van, ott virágozzék a testvériség, és ahol mohóság van, ott terjedjen a meg-
osztás! 

Uram, tégy országod építőivé bennünket, együtt az elvándorlókkal, a mene-
kültekkel és minden periférián élővel! 

Uram, add, hogy felfedezzük, milyen szép az, ha mindenkivel testvérként 
élünk együtt! Ámen. 

 

Ima a Szombathelyi Egyházmegyéért 
Mindenható Örök Isten, áldd meg, oltalmazd, és töltsd el kegyelmeddel 

egyházmegyénket!  
Áldd meg papjainkat, szerzeteseinket és papnövendékeinket! Add, hogy 

őrizzék az imádság lelkületét, és a nagylelkű, szolgáló szeretet útját járják! 
Add, hogy hűségesek maradjanak a kereszthordozás idején is!  

Áldd meg egyházmegyénk családjait! Adj a házastársaknak hitet, hűséget és 
őszinte szeretetet!  

Áldd meg fiataljainkat! Segítsd őket, hogy növekedjenek a szív bölcsességé-
ben, az irántad és a felebarát iránti szeretetben!  

Áldj meg egyházmegyénkben minden Téged követő keresztényt, és áldd 
meg mindazokat, akik talán még nem is tudják, de utánad vágyakoznak! Föl-
ajánlom imádságomat, szenvedésemet, szeretetemet egyházmegyénk egész 
közösségéért.  

Boldogságos Szűz Mária, Egyházunk Anyja – könyörögj értünk! 
Szent Márton, egyházmegyénk védőszentje – könyörögj értünk! 
Egyházmegyénk összes szentjei és boldogjai - könyörögjetek értünk! Ámen. 
 

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! 

Plébániánk szeptemberi imaszándéka: Betegeinkért, hogy sohase 
érezzék feleslegesnek magukat, hanem – mint Krisztus társai a kereszt-
hordozásban – szenvedéseiket tudják felajánlani Istennek! És testük-
lelkük gyógyulást és üdvösséget nyerjen! 

 

Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztelés 

Erdei Dávid:2002. szeptember 18. 
Vigh Mihály: 2022. szeptember 24. 

Hartwig Miksa: 2022. szeptember 24. 
Isten éltesse közösségünk új tagjait! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Szeptember 26, hétfő, Szent Kozma és Damján vértanúk, 7 óra: + Imre és 

Mária szülők és + családtagok, hozzátartozók 
Szeptember 27, kedd, Páli Szent Vince áldozópap,  
 8 óra: Vadász Margit Éva temetési szentmiséje 

18 óra: + Szülők, nagyszülők, + Sarolta testvér 
Szeptember 28, szerda, Szent Vencel vértanú; Ruiz Szent Lőrinc és társai, 

vértanúk, 18 óra: Hálából 20. házassági évfordulón 
Szeptember 29, csütörtök, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael fő-

angyalok, 18 óra: Kovács és Horváth család + tagjai 
Szeptember 30, péntek, Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító, 18 

óra: + Szülők, nagyszülők 
Október 1, szombat, A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz 

szűz és egyháztanító, 7 óra: + Szülők, nagyszülők, keresztszülők 
Október 2, Évközi XXVII. vasárnap  

7 óra: + Tóth Máté és felesége Éva 
8.30 (Bazita) 
10 óra: + Férj 
18 óra: + Erzsébet, család + és élő tagjai 

 

Október 1-je elsőszombat lesz. 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk 
el. Azzal a nappal kezdetét veszi október hónap, amely hagyományosan a 
rózsafüzér hónapja. Imádkozzuk még eltökéltebben a rózsafüzér imádságot! 

A Mária Rádió közös imádságot és böjtöt szervez a békéért szeptember 29 
és október 1 között, csütörtökön, pénteken és szombaton. Arra hívják az em-
bereket, hogy imádkozzanak a békéért, és ennek jeleként mind a három este 
20:00 órakor helyezzenek egy mécsest az ablakukba. 


