
Június 1, szombat, Szent Jusztínusz vértanú 7 óra: Szűzanya Szeplőte-
len Szíve ellen elkövetett bűnök engesztelésére 

Június 2, Urunk mennybemenetele 
7 óra: + Jolán és Sándor szülők 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Szülők, testvérek és hozzátartozók 
18 óra: + Dezső és Julianna szülők, nagyszülők 

 

Ma 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápolnában. 
Az esti szentmise után pedig Dankos Attila ad orgonakoncertet. 

 Május 28-án, kedden szentségimádásra és közbenjáró imádságra vár-
juk a Testvéreket az esti szentmise után.  

Jövő héten keddtől péntekig nem lesz hivatali szolgálat a plébánián 
munkatársunk szabadsága miatt. Sürgős esetben üzenet hagyható a plé-
bánia hangpostáján, illetve emailes üzenet is küldhető. Megértésüket 
köszönjük! 

 Augusztustól az év végig terjedő időszakra szentmiseszándékokat a 
plébánia hivatalban lehet előjegyeztetni. 

Június 1-jén, elsőszombaton, a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el reg-
gel 6 órától. 

Június 7-én, pénteken 17 órától nem a szokásos elsőpénteki imaórára 
várjuk a kedves testvéreket, hanem a húsvéti időszak sajátos imaútját, az 
Öröm útját imádkozzuk el, amelyben Jézus feltámadása utáni eseménye-
ket elmélkedjük végig, miként nagyböjtben a keresztutat. Várunk min-
denkit e közös imádságra! 

Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy a június 9-re, Pünkösdvasár-
napra tervezett koncert technikai okok miatt egy héttel később, azaz júni-
us 16-án 19 órakor kerül megrendezésre. Megértésüket köszönjük! 

Június 15-én Brenner János Imaszövetség tagjait várják Szombathelyre 
hálaadó szentmisére, közös imádságra új papi és szerzetesi hivatásokért. 
Kérjük, hogy az Imaszövetség tagjai jelentkezzenek a plébánián. 

Június 22-én, Szombathelyen Jubiláns Házaspárok Találkozójára várják 
azokat a házaspárokat, akik ebben az évben ünneplik házasságkötésük 
kerek évfordulóját. Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet június 11-ig.  
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Plébániai Hírlevél  
 

2019. május 26.  - Húsvét 6. vasárnapja, 
A Tömegtájékoztatás Világnapja 

 
 

 

 
Tömegtájékoztatás 
 
Már a megnevezés is 

totálisan szembe megy 
azzal, amit szolgálni hiva-
tott. Nem a tömeget kell 
tájékoztatni, hanem a 
személyt, az egyes em-
bert. De mindezt úgy, 
hogy egyszerre mind 
nagyobb számú ember-
hez jussunk el. 

Plébániánk ebben is 
próbál nagyon modern lenni. Miközben személyes kapcsolatépítésre he-
lyezzük a hangsúlyt, kénytelenek vagyunk alkalmazni olyan eszközöket, 
amelyek révén egyidejűleg sokakhoz tudunk szólni, sokakhoz tudunk híre-
ket, üzenetet eljuttatni. Gondoljunk csak arra, amikor a szentmisén kiállok 
az ambóhoz és felolvasom az ÖRÖMHÍRT, az evangéliumot, akkor az 
ambó is „tömegtájékoztatási eszközzé” változik. Ilyen a prédikáció is, vagy 
a faliújság, a Plébániai Hírlevél, amit most is kezében tart. Tömegtájékoz-
tatási eszköz a kéthavonta megjelenő Örömhír című plébániai magazi-
nunk, vagy éppenséggel az Évkönyvünk. De ugyanezt hivatott szolgálni, 
hogy van Plébániánknak saját internetes felülete, a facebook-on keresztül 
programjainkra hívjuk és tájékoztatjuk az okostelefont, vagy egyéb tech-
nikai eszközt használó réteget. Sőt most már a Mária Rádió Savaria hul-
lámhosszán keresztül az éterből is szólunk a bennünket hallgatókhoz. Sok-
szor olyan érzésem van, hogy éppen csak TV csatornát nem üzemelte-
tünk, mert akkor már tényleg teljeskörű lenne a tájékoztatásunk. 

De vajon ezen múlik minden? Ettől mélyebben hívők leszünk, vagy 
egyáltalán tényleg több emberhez eljutunk? 



Sokan ismerik talán az LGT-nek régi-régi számát, amikor a rádió törté-
netét énekelték meg és a végén felhívja a figyelmet, hogy már nem csak a 
tájékoztatás lett a szerepe, hanem manipulál és könnyen „zsebre vág”: 

 
„S néha zavar minket, s néha gépek zavarják, 
Már zsebre vágjuk, s ha rosszul figyelsz, ő is zsebre vág. 
Szép időben minden műsor tisztán fogható, 
És a programban a régi dal is újra hallható: 
Szól a rádió, szól a rádió” 
 

Szentatyánk, Ferenc pápa a tőle megszokott pozitív és reményteljes vi-
lágképével együtt komolyan megfogalmazza idei üzenetében pl. az inter-
netben rejlő veszélyeket is. Azt, hogy ahelyett, hogy a kapcsolatokat épí-
tenél és segítené, inkább elszigetel: „Mindannyiunk számára egyértelmű 

tehát, hogy a közösségi hálózatok nem jelentik automatikusan ugyanazt, 

mint a közösség. Jó esetben az itt kialakuló közösségek összetartást és szo-

lidaritást hordoznak, de sokszor csak egyének gyülekezetei olyan témák 

vagy érdekek mentén szerveződve, amelyek az egyénektől csak gyenge el-

köteleződésre számíthatnak. Emellett a szociális hálókban az együvé tarto-

zás sokszor mások, a csoporthoz nem tartozók kirekesztésére épül. Az em-

ber olyan tényezők alapján határozza meg magát, ami elválaszt, nem pedig 

az alapján, ami összeköt, és ezzel platformot teremt a gyanúsítgatásoknak 

és az előítéletek számos formájának … Az internet lehetőséget kínál arra, 

hogy megkönnyítsük a másokkal való találkozást, de vezethet még mélyebb 

bezárkózáshoz is, és miként a pók hálója, csapdává válhat. Különösen a 

fiatalokat csábítja el az az illúzió, hogy a közösségi oldalak mindent képe-

sek megadni kapcsolatok tekintetében, amire szükségük van. Ez végül ah-

hoz a veszélyes jelenséghez vezet, hogy e fiatalok internetes remetékké vál-

nak, akik teljes egészében elidegenednek a társadalomtól. Ez a drámai 

dinamika pedig a társadalom kapcsolati-szervezeti törésében nyilvánul 

meg, egy olyan törésben, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül.” 
Mindezek ellenére mégsem fordíthatunk hátat a modern technika kí-

nálta lehetőségeknek. Nem az ördögtől valók, csak az ő eszközévé válhat-
nak, ha hagyjuk. Nekünk kell okosan és jól használnunk! Hiszen ez is egy 
újabb lehetőség arra, hogy a keresztény értékekről, Krisztus üzenetéről 
beszéljünk. 

 
 
 

„Nekünk, keresztényeknek még inkább küldetésünk, hogy azt a közös-

séget megtapasztalhatóvá tegyük, ami hívő identitásunkat jellemzi: a hit 

végső soron nem más, mint kapcsolat és találkozás. Isten szeretetének 

hatása alatt azt az ajándékot, ami a másik személy maga, megoszthatjuk, 

elfogadhatjuk, megérthetjük és válaszolhatunk is rá.” – fogalmaz Ferenc 
pápa. 

 
Anyakönyvi hírek 

 
Keresztelő 

Volz Laura: 2019. május 18. 

Tóth Ábel: 2019. május 19. 
Rózsás Norina Bíborka: 2019. május 19. 

Farkas Flóra: 2019. május 19. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Büki István: 2019. május 21. 

Gyulasi Józsefné Répási Anna: 2019. május 24. 

Nyugodjanak békében! 

 

Házasságkötés 

Bende Péter és Fülöp Cecília: 2019. május 25. 

Isten éltesse az új házaspárt! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

Május 27, hétfő, Canterbury Szent Ágoston püspök, 7 óra: 
Jószándékra 

Május 28, kedd,  
 9.30 óra: Molnár Józsefné Bicsek Mária temetési szentmiséje 

18 óra: Flóra és Sándor házasságkötésük évfordulójára 
Május 29, szerda, 18 óra: + Erzsébet 
Május 30, csütörtök, Szent István király ereklyéinek átvitele, 18 óra: 

Élő családtagok 
Május 31, péntek, 18 óra: + Gizella és Lajos szülők és fiuk, Lajos 


