
 

eljutattunk hozzájuk. Minden adományt a templomba lehet leadni, melye-
ket előre is hálásan köszönünk!  

Fatimai esténk lesz szerdán, február 13-án, amelyet Németh Csaba kő-
szegi káplán vezet. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órakor 
szentségimádási óra kezdőik, 18 órakor pedig szentmise. Szeretettel várunk 
mindenkit! 

Március 23-án, szombaton, Szent József napjához kapcsolóan Apák 
napját szervezünk. Bátorítjuk a Plébániánkhoz tartozó édesapákat, hogy 
védőszentjüknek közbenjárását kérve imádkozzanak azért, hogy apai hiva-
tásuknak minél jobban meg tudjanak felelni. A program délután veszi kez-
detét és este közös szentmisével zárul. 

Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket meglátogatjuk a nagyböjt 
folyamán. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a plébánia hiva-
talban, hogy előre egyeztetett időpontban elvégezhessék szentgyónásukat 
és szentáldozáshoz járulhassanak. Kérjük, hogy külön szíveskedjenek azt is 
jelezni, ha hozzátartozójuk a betegek szentségét is szeretné felvenni! 

Brenner Kollégium szeretettel várja azokat a diákokat, akik a következő 
tanévben Szombathelyen folytatják középiskolás tanulmányaikat. Részletes 
tájékoztatás a kollégium honlapján található, jelentkezési lap az újságos 
asztalról elvihető. 

A Jézus Szíve Ferences Plébánia szeretettel vár mindenkit a nagyböjt-
ben minden kedden az esti szentmise után tartandó Jézus Arca tiszteletére 
végzett imára. 

Szeretettel kérjük a Testvéreket, ne feledkezzenek meg személyi jövede-
lemadójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról. Ezzel kapcsolatos további infor-
mációk a honlapunkon találhatók. 

Az egyházmegyénk hagyományos zarándoklata ebben az évben Szent-
gotthárd – Zsidán kerül megrendezésre. A plébániánk is indít autóbuszt, 
amelyre a plébánia hivatalban lehet jelentkezni. A zarándoklat díja 1.500 Ft, 
amely mellé 500 Ft-ért zarándokfüzet is rendelhető.  

Megjelent a Martinus márciusi száma valamint plébániai magazinunk, az 
Örömhír legújabb kiadványa, melyek megvásárolhatók az újságos asztalról.  
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„Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, 
megbízhatónak tartott és meghívott a szolgálatára.” (1Tim 1,12)  

 

Bejczi Bence vagyok, 
Szombathelyen születtem 
1996. április 13-án. Két test-
vérem van, egy öcsém és egy 
húgom. Szombathelyen a 
Herman Ottó Szakközépisko-
lában környezetvédelmet 
tanultam, és itt érettségiz-
tem 2015-ben. Nagymamám 
volt az, akivel rendszeresen 
jártam templomba. Már kis-

gyermekkoromban szerettem a templom körül, a templomban lenni. Ké-
sőbb az elsőáldozásom évében kezdtem ministrálni. Tíz-tizenegy évesen 
gondolkodtam először, hogy milyen jó lenne papnak lenni. Később nem 
foglalkoztam a hivatás gondolatával, de ott volt a lelkemben, éreztem, 
hogy ez lesz az utam, de valahogy még nem tudtam kimondani. 

A 2015-ben, Rómában megrendezett ministránstalálkozó volt az az 
esemény, ami nagy hatással volt rám, és megerősített. A találkozó mottója 
gondolkodtatott el: „Itt vagyok, engem küldj!”(Iz 6,8). Úgy éreztem én is 
együtt mondom ki a profétával.  Hazatérve az utam minden nap a temp-
lomba vezetett. Sokat imádkoztam, hogy az Úr mutassa meg, mit kell ten-
nem, és egy csendes, nyugodt pillanatban kimondtam az igent Jézusnak. 
„Igen, itt vagyok Uram, engem küldj, követlek téged. Ha ez az akaratod, 
akkor pap leszek.” És ekkor olyan öröm és boldogság költözött szívembe, 
amit nem tudok szavakba önteni, azóta sem. Ady Endre egyik sora jut 
eszembe az Úr érkezése c. verséből: „Csendesen és váratlanul átölelt az 
Isten”.  



Most már tudtam, mit kell tennem. Mégis, úgy éreztem, hogy egy évet 
várnom kell. Beiratkoztam a technikusi évfolyamba, környezetvédelemre, 
de nem tudtam tanulmányaimra koncentrálni. Éreztem, hogy nem jó he-
lyen vagyok, nem itt van dolgom. Végül 2016 májusában beadtam jelentke-
zésemet Veres András püspök atyához, aki akkor még Szombathelyen volt. 
Püspök úr felvett a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé, és most már 
a harmadik évfolyamot taposom. 2018 augusztusától János püspök atya 
plébánia gyakorlatra helyezett. Így vezetett utam Zalaegerszegre, az Önök 
plébániájára. 
Szeretném kérni a kedves Testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, kispap-
okért és új hivatásokért! 

 

Derült égből telefonhívás 

 
Nem tudom, mással történt-e már olyan, hogy miközben úgy érezte, 

minden olyan remekül sikerült aznap, valami ott motoszkált benne, vala-
hogy sejtette, hogy valami lóg még a levegőben. De sehogy nem sikerült 
rájönni. Aztán villámcsapásként hasít bele az életünkbe egy hír, oldódik 
meg valami probléma, válik világossá egy esemény stb. 

Na, valami hasonló helyzetben éreztem magam hétfőn. Papi recollectio, 
amolyan továbbképzés volt Szombathelyen. Ragyogó, napsütéses időben, 
még a kedvem is másabb volt. Sikerült találkoznom atyákkal, akikkel már jó 
ideje nem hozott össze az élet forgataga. El tudtam intézni a plébánia ügye-
it: könyvelő, újság, szóró anyag. Meglátogathattam idős atyákat. Hosszú idő 
után tudtam betérni a domonkos nővérek rendházába, hogy átbeszéljük az 
elmúlt hónapok történését. A Markusovszky kórházban egy villámlátogatás 
döbbenete. Egykori kollégistáimmal összefutottam az utcán. Megismernek, 
köszönnek, beszélgetünk. Elhihetik, négy év után is örömmel gyúl lángra a 
szívem, amikor felidézzük a közös emlékeket! Na, de szorít az idő, haza is 
kell még érnem. 

És útközben csörög a mobilom, a kijelzőn látom: Püspök atya… mint de-
rült égből a telefonhívás… És kapom a hírt, hogy Egyházmegyénk egyik 
papnövendéke nálunk lesz, hogy itt, a kertvárosban folytassa plébániai gya-
korlati évét. Sok kérdés nem, de ami ilyenkor az eszembe jutott, azt feltet-
tem, megfogalmaztam. Hiszen sok lehetőségünk nincsen. Van egy vendég-
szoba, ha az megteszi. Elköszönt egymástól a hívó és a tárcsázott fél. Elő-

ször pár másodperc döbbenet. Aztán nekiállt kattogni az agyam, na most 
hogyan tovább? 

Alig tudok figyelni még magamra is, most meg mégis csak segítenem kell 
egy papnövendékünket, hogy bepillantást nyerjen, miként zajlik kis váro-
sunk nagy plébániai élete. Akárhogyan is, de belegondoltam abba, hogy 
miket tudunk megmutatni. És hihetetlen, de nagyon jó érzés volt, hogy el-
mondhatjuk: van mit megmutatnunk! 

Kívánom, hogy Bence is és a hívek is jó lehetőségként éljék meg mindazt, 
amit Főpásztorunk elgondolt velünk kapcsolatban! 
 

Anyakönyvi hírek 
Temetés 

Péntek Róbert: 2019. március 6. 
Kiss Gyuláné László Erzsébet: 2019. március 8. 

Simon Istvánné Bencze Margit Anna: 2019. március 8. 
Nyugodjanak békében! 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

A heti szentmisék rendje:  
 
Március 11, hétfő,  

7 óra: + Nagyszülők 
8 óra: Papp Józsefné Toplak Gizella Klára temetési szentmiséje 

Március 12, kedd, 18 óra: + Irén és János 
Március 13, szerda, 18 óra: + Szülők, nagyszülők 
Március 14, csütörtök, 18 óra: + Miklós és István testvérek, + szülők 
Március 15, péntek, 18 óra: + Hoss Tímea (+ 1.évf.) 
Március 16, szombat, 7 óra: + Teréz és Lajos szülők 
Március 17, Nagyböjt 2. vasárnapja 

7 óra: + Kovács Dániel és Kovács Dánielné 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Szülők, nagyszülők 
18 óra: + Rezső és Piroska szülők, + Cecília és Zsuzsanna keresztszü-
lők 
 

A plébániai Karitász nagyböjti adománygyűjtése a mai napon kezdődik. A 
Testvérek tartós élelmiszer és pénzadomány felajánlásával segíthetik a plé-
bániánk területén élő rászoruló családokat, amelyeket még az ünnep előtt  


