
Január 28-án, hétfőn Szombathelyen 16.30 órakor kerül bemutatásra Dr. 
Gyürki László: Szent Pál útjain jártam című könyve. Részletek a hirdetőtáb-
lán. 

Január 29-én, kedden az esti szentmise után szentségimádásra és köz-
benjáró imádságra várjuk a Testvéreket. 

A héten lesz elsőpéntek és elsőszombat. Pénteken 17 órától szentség-
imádás, majd szentmise lesz, szombaton pedig reggel 6 órától a fatimai ró-
zsafüzért imádkozzuk el.  

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén este 6 órakor lesz 
szentmise, amelyben megáldjuk a Testvérek gyertyáit, valamint sok szere-
tettel hívjuk a tavalyi évben megkeresztelt gyermekeket és családjaikat, 
hogy közösen adhassunk hálát Isten gyermekeiért. Ezen a napon lourdesi 
imakilencedet kezdünk a betegek szentségének felvételére készülve. A napi 
szakaszokat a szentmisék előtt 20 perccel imádkozzuk el. 

Február 3-án, vasárnap, Szent Balázs napján minden szentmise után 
balázsáldásban részesítjük a Testvéreket.  

Február 11-én, hétfőn, a betegek világnapján, a betegek szentségében 
részesülhetnek mindazok, akik azt kérik. A szentség felvételének feltételei a 
Hírlevélben olvashatók. Kérjük, hogy aki fel szeretné venni a szentséget, 
szíveskedjék a plébánia hivatalban vagy a sekrestyében feliratkozni! Azon a 
napon kivételesen este 6 órakor lesz szentmise! 

Február első három vasárnapján minden szentmise után lehetőség nyílik 
az idei egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére. Kérjük a Test-
véreket, hogy amennyiben lehetséges szíveskedjenek élni e lehetőséggel. 
Egyúttal hálásan köszönünk minden adományt, amellyel közösségünket 
támogatják.  

Február 16-án szervezzük meg idei plébániai bálunkat a Mindszenty Isko-
lában. Belépőjegyeket és támogatói jegyeket a plébánia hivatalban lehet 
vásárolni. Örömmel fogadunk tombola-felajánlásokat is, amelyeket szintén a 
hivatalban lehet leadni. Várunk mindenkit szertettel! 

A Mindszenty iskola iskolára felkészítő foglalkozásokra várja az óvodáso-
kat és szüleiket. Minden ezzel kapcsolatos információ a hirdetőtáblán meg-
található.  

A Brenner János Hittudományi Főiskola 2019/2020-as tanévben indítan-
dó képzéseire felvételt hirdet. Részletek a hirdetőtáblán.  
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„Felvette bizalmasai sorába és magas kitüntetésben részesítet-
te.” /1Makk14,39/ 

 
Amint olvasom az elmúlt időszak híreit, feltűnt, hogy jó néhány 

olyan esemény is szerepel a tudósítások között, amikor valakinek el-
ismerést, díjat, kitüntetést, jutalmat ítéltek oda. Megannyi indokot fel 
lehet sorolni, hogy kit miért jutalmaznak meg, melyik munkáját isme-
rik el, vagy éppenséggel életének mely területét állítják példaként a 
mai magyar társadalom elé. 

Így most néhányat hadd szabadjon megemlíteni, akik nekünk, 
kertvárosiaknak is tudnak példaként elénk állni: 

1. Talán nem tarják furcsának, 
ha elsőként Székely János püspök 
atyát említem meg. Január 16-án 
kapta meg a Raoul Wallenberg-díjat, 
amelyet a magyarországi cigányság 
kulturális felemeléséért végzett szol-
gálatáért nyert el. Raoul Wallenberg 
volt az, aki a második világháború 

idején diplomáciai kapcsolatai révén magyarországi zsidók ezreit 
mentette meg a deportálástól. Ma hál’ Isten nincs háború hazánk-
ban, nem deportálnak senkit azért, mert valamely etnikumhoz, vagy 
valláshoz tartozik. Ennek ellenére ma is sokat tehetünk azért, hogy a 
„béke éveiben” egymást felemeljük, Istenhez közelebb vigyük, és 
egyáltalán az emberi értékekben megerősítsük. Székely János püs-
pök atya nem csak egyházmegyénkben, hanem püspöki konferencia 
cigánypasztorációért felelős püspökeként hazánk egész területén 
élen jár a cigány kisebbség felemelésében. Plébániánk területén is 
élnek olyanok, akik anyagiakban nem bővelkednek és segíteni lehet 
őket abban is, hogy megbecsültségüket érezve értékesnek fogadják 



el magukat, segíthetjük őket, hogy felszínre kerüljenek rejtett érté-
keik. 

2. Böjte Csaba ferences atya Pro 
Cultura Hungarica díjat vehetett át 
Kásler Miklóstól, az emberi erőfor-
rások miniszterétől. Ki az, aki közü-
lünk ne hallotta volna ennek a fe-
rences papnak a nevét és azt a cso-
dát, amelyet Erdély földjén tesz a 
felnövekvő nemzedékért, a magyar 
kultúra áthagyományozásáért? Felmerült bennem, hogy mi, a kert-
város hívő népe meg vagyunk-e talpalva annyira hazaszeretettel, 
kulturális örökségünk ismeretével, hogy azt át tudjuk adni a követ-
kező generációnak? 

3. Nagy Katalin doktornő, a 
szombathelyi Markusovszky kórház 
belgyógyász-kardiológusa kapta 
idén a tavaly megalapított „A test és 
a lélek orvosa-Boldog Batthyány 
László-díjat”. Amikor a doktornő 
átvette a díjat azt mondta, hogy 
csapatából bárki kaphatta volna ezt. 

Ez minden bizonnyal igaz is. De érdemes végiggondolnunk, hogy mi-
ért nem kapja meg mégis „bárki” ezt az elismerést? Azért, mert a fe-
ladatot, amit „bárki” elvégezhetne, sokszor „senki” sem végzi el. De 
jön „valaki”, aki megteszi. Ekkor azonban már kell, hogy „mindenki” 
elismerje, Ő volt a leginkább példamutató. Lehet, hogy átlagos em-
berek, de felül tudtak emelkedni az átlagos megoldásokon és valami 
kiemelkedőt tudnak alkotni. 

Itt, a kertvárosban nagyon sok hasonló lelkületű emberrel talál-
koztam már, akik a mindennapokban élik meg a hősies cselekedete-
ket. Díjat adni nem tudok, de tiszta szívemből elismerem emberi 
nagyságukat és gratulálok nekik!  

 

A betegek szentsége: február 11. 
 

Február 11-e minden évben a betegek világnapja. Ezen a napon az 
esti szentmise keretében részesülhetnek plébániánk betegei a bete-

gek szentségében. Az Egyházi Törvénykönyv szerint a betegek kenetét 
azok vehetik fel, akik élete betegség vagy öregség miatt veszélybe 
kerül. A szentséget meg lehet ismételni, ha a beteg felépülése után 
újra súlyos betegségbe esik, vagy ha ugyanannak a betegségnek a 
folyamán a veszély súlyosabbá válik. (CIC § 1004.) 

Kérjük, hogy akik szeretnék a szentséget felvenni, február 7-ig (csü-
törtök) szíveskedjenek feliratkozni a hivatalban vagy a sekrestyében. 
Egyúttal azt is kérjük, hogy akik a szentséget fel fogják venni, szíves-
kedjenek elvégezni előtte szentgyónásukat! A szentség ünneplésére 
február 11-én, hétfőn a 18 órai szentmisében kerül sor. 

Plébániánk minden tagját várjuk a közös ünneplésre, hogy együtt 
imádkozhassunk betegeinkkel! 
 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

A heti szentmisék rendje:  
Január 28, hétfő, Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító, 7 

óra: + Seregély István érsek 
Január 29, kedd,  
 10.30 óra: Németh József Győző temetési szentmiséje 

18 óra: + István édesapa 
Január 30, szerda, 18 óra: + Jenő férj (+17.évf.)  
Január 31, csütörtök, Bosco Szent János áldozópap, 
 8 óra: Goldfinger Lászlóné Kiss Katalin temetési szentmiséje 

18 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére 
Február 1, péntek, 18 óra: Sárosi és Bosznai család + tagjai 
Február 2, szombat, Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasz-

szony, 18 óra: Szűzanya szeplőtelen szíve ellen elkövetett bűnök en-
gesztelésére  

Február 3, Évközi 4. vasárnap 
7 óra: + Szülők, + József, + Balázs 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + József testvér és felesége Judit 
18 óra: + + Szőke és Zsebők szülők 

 
Ma 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápolnában, 

az esti szentmise után pedig Dezső Dario orgonaművész koncertjével folyta-
tódik a vasárnap esti muzsika rendezvénysorozatunk. 

 


