
A mai napon, Szent Balázs napján minden szentmise után 
balázsáldásban részesítjük a Testvéreket. 

A mai vasárnaptól kezdve három vasárnapon keresztül, minden 
szentmise után lehetőség nyílik az idei egyházközségi hozzájárulások 
gyorsított befizetésére. Kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehet-
séges szíveskedjenek élni e lehetőséggel. Egyúttal hálásan köszönünk 
minden adományt, amellyel közösségünket támogatják. 

A héten lesz elsőcsütörtök. 17 órától szentségimádás, majd szent-
mise lesz.  

Lourdesi imakilencedet mondunk a betegek szentségének felvéte-
lére készülve. A napi szakaszokat a szentmisék előtt 20 perccel imád-
kozzuk el. 

Február 11-én, hétfőn, a betegek világnapján, a betegek szentsé-
gében részesülhetnek mindazok, akik azt kérik. 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 11-e és 17-e között kerül megrendezésre a Házasság hete 
rendezvénysorozat, mely a házasság és a család fontosságára kívánja 
irányítani a figyelmet. Városunkban is egész héten, több helyszínen 
várják az érdeklődőket. Részletek a hirdetőtáblán.  

Február 16-án szervezzük meg idei plébániai bálunkat a Mind-
szenty Iskolában. Belépőjegyeket és támogatói jegyeket a plébánia 
hivatalban lehet vásárolni. Örömmel fogadunk tombola-felajánlásokat 
is, amelyeket szintén a hivatalban lehet leadni. Részletek a hirdető-
táblára kihelyezett plakáton és honlapunkon olvashatók. Várunk min-
denkit, minden korosztályt, fiatalokat, idősebbeket, családosokat, de 
akár egyedül élőket is! 

 Az Élő Kenyér februári száma átvehető a sekrestyében. 
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jézus a szomszédban 
 

 
Már mindjárt 

az elején meg-
nyugtatok min-
denkit, nem 
elgépelés, hogy 
kisbetűvel kezd-
tem a címet! 
Nagyon is tuda-
tosan teszem 
ezt, mert ez a 

jézus, akiről szó van, nem a mi Jézusunk. Az történt, hogy a héten, 
egyik hittanórán a diákok felvetették, hogy beszéljünk egy éppen ak-
tuális hírről: „a teskándi jézusról”. Bevallom őszintén, nem igazán 
szoktak megérinteni ezek a témák, hidegen hagy minden, amiről süt, 
hogy csacsiság. 

De este a katekumen csoportban is előhozták. Akkor gondoltam 
azt, hogy érdemes lenne egy kis időt rászánni, hogy komolyabban 
körüljárjam a kérdést. 

És láss csodát, következő reggel a napilapban találok egy cikket az 
„esetről”. Gondolhatjuk, elég súlyos eset az illető, de mondom rápil-
lantok, mi is ez itt a szomszédnál. 

Anélkül, hogy mélyebben belemennék az ügy felgöngyölítésébe, 
megdöbbentő, amit maga az ügy tartalmaz. 

Első, amire érdemes egy picit odafigyelnünk, hogy lehetünk mi 
akármilyen nagy közösség, jól szervezett plébániai élettel, vonzó cso-
portokkal, bevett hitoktatási rendszerrel, még mindig nem tudunk 
eljutni mindenkihez. Robi atya próbálkozott szórólap terjesztésével, 
van internetes felület, nyomtatott, plébániai sajtó, már a rádióban is 



hallhatók vagyunk, és mégis, sokan vannak, akikhez nem érünk el. 
Jézus azt mondta apostolainak: „Menjetek el az egész világra, hirdes-
sétek az evangéliumot minden teremtménynek!” /Mk 16,15/. Mi meg 
azzal szembesülünk, hogy a XXI. század technikájával nem igazán tu-
dunk eljutni még akár a szomszéd utcába sem. Vajon mi lehet ennek 
az oka? Mit tudnak tenni mások, a maguk sokkal kisebb infrastruktú-
rájukkal, amire mi képtelenek vagyunk? 

Egy másik szempont, amin érdemes elgondolkozni, hogy miként 
lehetséges az, hogy úgy történnek körülöttünk dolgok, szinte a szom-
szédban, a Jánkahegyen, hogy augusztus óta most ér el hozzám a hír? 
Tudom, nagyon pörög körülöttünk minden, hónapok óta én is csak 
kapkodom a fejemet, hogy mi mindenre kell odafigyelni. És ez bizony 
egy kissé belterjessé is tud tenni. Próbálok nyitott maradni mindenki 
felé, nem csak a „sajátjainkat” kísérjük, hanem mint a Názáretinek, 
úgy nekem is „más juhaim is vannak” /Jn 10,16/, akik közöttünk élnek, 
de még nem tartoznak közénk (vö. 1Ján2,19). Mindenkinek nem jön 
be sem a stílusom, se az általunk kínált lehetőségek, de hogy valaki 
ennyire más úton próbálja keresni az Istennel, Jézussal való kapcsola-
tot, ez azért nagyon érdekes. 

Harmadikként rávilágítanék egy olyan tényre, amely hosszú távon 
azért talán jó is lehet: Az ügy azt mutatja, hogy az emberekben még 
mindig van valamiféle vágy, hogy kapcsolatban legyenek Istennel, 
Jézussal. Sőt ott él bennünk még valami természetes, „naiv hit”, hogy 
a csodák győznek meg, vagy erősítenek meg bennünket. Szép ez, de 
veszélyes is. A veszélynek egy látható formája most felszínre került. 
Állítólag művelt, tanult emberek elhitték, amit ez a „szélhámos” 
mondott. 

Mindezekért is fontos, hogy ne hiszékenyek legyünk, hanem hívők, 
járjunk nyitott szemmel és nyitott füllel, hogy észrevegyük, egy-egy 
embertársunk konkrét baját, hogy jó és okos segítséget tudunk adni, 
gondolkozzunk, miként tudnánk eljutni a Názáreti Jézus Krisztus 
örömhírével minden emberhez?! 

 
 
 
 
 
 

Csíksomlyóra látogat a Szentatya 

Már bizonyára többen értesültek róla, hogy 2019. június 1-jén a 
Szentatya szentmisét fog celebrálni ősi magyar kegyhelyünkön, Csík-
somlyón. A szentmisét a csíksomlyói pünkösdi zarándoklatok mintájá-
ra készítik elő, azaz szabadtéren, a somlyói nyeregben mutatják be. 

Egyházmegyénkből Szombathelyről zarándokvonatok indulnak erre 
az eseményre.  
 

 
Anyakönyvi hírek 

 
Temetés 

Németh József Győző: 2019. január 29. 
Goldfinger Lászlóné Kiss Katalin: 2019. január 31. 

Nyugodjanak békében! 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

A heti szentmisék rendje:  
Február 4, hétfő, 7 óra: Márton unoka és szülei 
Február 5, kedd, Szent Ágota, szűz és vértanú, kedd, 
 8 óra: Dulfalvi Ervin temetési szentmiséje  

18 óra: + Szülők 
Február 6, szerda, Miki Szent Pál és társai, vértanúk, 18 óra: + 

Családtagok 
Február 7, csütörtök,  
 12 óra: Kelemen Pálné Cseke Rozália temetési szentmiséje 

18 óra: + Dezső férj és élő családtagok 
Február 8, péntek, Emilián Szent Jeromos; Bakhita Szent Jozefina 

szűz, 18 óra: + Vilma és Tibor 
Február 9, szombat, 7 óra 
Február 10, Évközi 5. vasárnap 

7 óra: + Mihály édesapa 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Aranka és János szülők és családtagjaik 
18 óra: + Ferenc 


