
 

8.30 óra (Bazita): Bogár Imre édesapa, felesége Julianna, Bogár 
nagyszülők 
10 óra: Élő Péter 
18 óra: + Mária édesanya 
 

Megkezdődött plébániai Karitász csoportunk nagyböjti adománygyűjtése. 
A Testvérek tartós élelmiszer és pénzadomány felajánlásával segíthetik a 
plébániánk területén élő rászoruló családokat. Minden adományt a temp-
lomban lehet leadni, melyeket előre is hálásan köszönünk! 

Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket meglátogatjuk a nagyböjt fo-
lyamán. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a plébánia hivatal-
ban. 

Március 23-án, szombaton, Szent József napjához kapcsolóan Apák nap-
ját szervezünk. Bátorítjuk a Plébániánkhoz tartozó édesapákat, hogy védő-
szentjüknek közbenjárását kérve imádkozzanak azért, hogy apai hivatásuknak 
minél jobban meg tudjanak felelni. A program délután 15 órakor kezdődik és 
este közös szentmisével, utána kötetlen beszélgetéssel zárul. Részletes prog-
ram a hirdetőtáblán olvasható. 

Március 25-én, hétfőn 16.30 órától a szombathelyi Brenner János Hittu-
dományi Főiskola nyilvános szakmai délutánt szervez, melyre sok szeretettel 
várják az érdeklődőket. A délután részletes programja a hirdetőtáblán meg-
található.  

Aznap este a 18 órai szentmisében lelki adoptálást lehet vállalni. Ennek 
keretében 9 hónapon keresztül mindenki egyénileg imádkozhat egy megfo-
gant magzatért. 

Egyházmegyénk zarándoklata május 1-jén Szentgotthárd – Zsidán kerül 
megrendezésre. A plébániánk is indít autóbuszt, amelyre a plébánia hivatal-
ban lehet jelentkezni. A zarándoklat díja 1.500 Ft, amely mellé 500 Ft-ért 
zarándokfüzet is rendelhető. 

A templom és környékének húsvéti ünnepekre való előkészítéséhez, taka-
rításához kérjük a Testvérek segítségét április 7-én, szombaton 9 órától. Ez 
alkalommal férfiak segítségét is kérjük a munkálatokhoz. Ugyancsak ezen a 
napon kerül sor a plébánia közösségi termének tavaszi nagytakarítására is, 
amelyhez közösségeink közreműködését kérjük. 
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„Apám hitte…” – és ez nekem egy biztos alap 
 

Március idusán 
fejet hajtottunk 
számtalan híres, 
nemzeti hősünk 
előtt. Nagyjaink 
elvitathatatlan 
helytállása és le-
tagadhatatlan 
bátorsága ma is 
tiszteletet vív ki 
mindannyiunkból. 
Ki állampolgári 
kötelességből, ki szabadidős elfoglaltságként ment el egy-egy megemlé-
kezésre. Milyen magasztos szavak, dicshimnuszok zengtek olyan embe-
rekről, akiket mi személyesen nem is ismertünk, csak a krónikás említette, 
a történelemkönyv tanította. Méltó volt emlékezni! – nem vitatom. 

De most egy pillantást vessünk azokra a férfiakra, akikről senki nem 
beszél szuperlatívuszokban, akikről nem fognak tankönyvekben tanítani, 
akik nem egyszer adták oda az életüket, hanem egy életet szentelnek oda 
azért, hogy a jövőben is legyenek majd, akik országunkat így hívják: Ha-
zám. 

Olyan kevésszer említjük meg a mai apákat. Pedig feladatuk a család-
ban, a gyermekek életének ajándékozásában, a nevelésben semmivel sem 
elenyészőbb, mint a nőké, édesanyáké. Amikor kisgyerek voltam, nagy-
mamám mindig nótákat és ilyen-olyan dalokat hallgatott a rádiójában. 
Nem igazán tudtam értékelni ezt a stílust, mert nem is mindig értettem a 
szövegét, mintha nem is magyarul lett volna… De egyszer megakadt a 
fülem egyiknek a szövegén, azóta be-be ugrik pár sora: „Ajándékot kapott 



egyszer Nagyanyám / Megszületett neki az Édesapám / Úgy nevelte sze-
gényt, hogy legyen mindig szerény / Becsületes, büszke dolog két kezén.” 
Talán azért maradt meg ez a gondolat, mert tudtam, hogy van mondani-
valója, üzenete. 

Egy kisgyerek csak azért tud fogalmat alkotni arról, hogy miért fontos a 
becsület, alázat, szerénység, mert láthatja, hogy apja életében ezek tartó-
pillérek. Ha a példakép-apában ezek az értékek roskadoznak, vagy nincse-
nek meg, akkor a gyermeke sem hiszi, hogy ezek életet alakító és megtar-
tó tényezők. 

Pár évvel ezelőtt nagyszabású koncertet adott a Mária Magdolna 
templomban Zorán. Akkor is elhangzott az a dal, amiből a címben is idéz-
tem. Zoránnak volt egy mély tapasztalata gyermekkorából, amit felnőtt-
ként is olyan őszintén tudott megfogalmazni: „Apám hitte az otthon me-
legét, / Apám hitte az ünnep örömét, / Apám hitte az apja örökét, / S úgy 
hiszem, ez így volt szép.” 

Gyermekkori élményeink az édesapánkkal, fiatalkori emlékeink őróla, 
arról, hogy hogyan volt jelen az életünkben, nemcsak azt határozzák meg, 
hogy identitásunkban helyére kerül-e a férfi attitűd, hanem vallásos éle-
tünkben miként formálódik az Istenről alkotott képünk. Hiszen Jézus úgy 
mutatta be nekünk az Istent, mint Atyát. Az atyaságban, apaságban van 
tehát valami olyan, ami mellett nem mehetünk el csak úgy, hanem be-
csülni kell, ápolni, gondozni, segíteni. 

Ezért lesz fontos az Apák napja! Imádkozzunk az édesapákért! 
 

Programajánló 
Keresztút: nagyböjt minden péntekén 17 óra 
Apák napja: március 23. 15 óra 
Lelki adoptálás: március 25. 18 óra  
Nagyböjti lelkigyakorlat: április 11-13. 18 óra 

 

Anyakönyvi hírek 
Temetés 

Papp Józsefné Toplak Gizella Klára: 2019. március 11. 
 Nyugodjék békében! 

 
 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

A heti szentmisék rendje:  
 
Március 18, hétfő, Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító, 7 

óra: + Édesapa, + József 
Március 19, kedd, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, 18 

óra: + Vilma és Pál szülők, + László, + Valéria 
Március 20, szerda, 18 óra: + Édesapa, + keresztapa 
Március 21, csütörtök,  
 8 óra: Baksa Károly temetési szentmiséje 

18 óra: + László férj, édesapa, nagyapa 
Március 22, péntek, 
 8 óra: Nagy István temetési szentmiséje 

18 óra: + János atya, + Mária 
Március 23, szombat, 18 óra: + Szülők és testvérek és élő hozzátarto-

zók 
Március 24, Nagyböjt 3. vasárnapja 

7 óra: + Jenő férj, édesapa, nagyapa 

március 10 - április 7. 


