
Ma esti szentmise után plébániánk Karitász csoportja javára koncertet ad a 
Liszt Ferenc Vegyeskar. A koncerten közreműködik a Pálóczi Horváth Ádám 
Zeneiskola orgona tanszakának növendékei. Vezényel Dankos Attila. A kon-
certen befolyt adományokból a Karitász csoport hátrányos helyzetű gyerme-
kek beiskolázását támogatja. 

Ma 15 órától Szent Antal-napi búcsúra várják az érdeklődőket a 
Jánkahegyen. A szentmisét bemutatja és a szentbeszédet mondja: Kercza 
Csaba Asztrik ferences szerzetes. Mindenkit szeretettel várnak! 

Kérjük a kedves Testvérek segítségét június 23-án, Úrnapján az úrnapi ka-
pu elkészítésében, illetve lombos ágak és fehér kerti virágok felajánlást szíve-
sen fogadjuk. Aki tud segíteni, kérjük, jelezze a plébánia hivatalban. 

Kapható plébániánk kéthavonta megjelenő magazinjának, az Örömhírnek 
legújabb száma. Benne olvashatunk interjút, beszámolót, személyes tanúság-
tételt egy-egy plébániánkhoz tartozó hívő tollából. A kiadvány az újságos asz-
talokról elvihető. Adományaikat hálásan köszönjük! 

 Június 29-én, szombaton lesz templomunk búcsú napja, 10 órakor ünnepi 
szentmisére várjuk a Testvéreket, majd utána szerény agapéra, kötetlen be-
szélgetésre, együttlétre. A gyerekeknek, fiataloknak pedig közös játékot szer-
vezünk. Örömmel fogadjuk, ha valaki tud felajánlani pogácsát, kiflit, süte-
ményt! 

Plébániánk július 4-től Angol nyelvi klubot indít 15 éven felüli fiataloknak. 
Beszédközpontú találkozókon kötöttségek nélkül csiszolhatják a résztvevők 
angol kommunikációs készségüket. Részvétel ingyenes, részletek a hirdető-
táblára kihelyezett plakáton olvashatók. 

A Szent András Evangelizációs Iskola János Kurzust szervez a tanítványság-
ról. Az egy hetes kurzus célja, hogy „megtanuljunk úgy élni, ahogy a Mester 
és olyanná lenni, mint Ő”. A program időpontja: július 15-20. Helyszíne a 
Szent Család Óvoda. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek a hirdetőtáblán. 

A nyári szünet folyamán plébániánk különböző csoportjainak lesznek tábo-
rai. Kérjük, hogy, aki teheti, szörp, cukor, szárazsütemény felajánlásával segít-
se a mindinkább költséghatékony táboroztatást. Hittantábor időpontja: Júni-
us 24-28., (Szentgotthárd). Imatábor időpontja: július 14-20 (Zalalövő). 

Megjelent az Adoremus júliusi száma. Átvehető a sekrestyében. 
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Te, Deum laudamus – Téged, Isten dicsérünk! 

 
 

Mosolygós gyermekarcok 
az iskolában??? Nem gondo-
lom, hogy gyermekkori tra-
umák terhelnék ifjúkori em-
lékeimet, de valahogy olyan 
nehezen tudom összekap-
csolni az iskolát a mosolygós 
gyermekkorral. Mert mai 
gyermekeknél tapasztalva, 
legyen valaki mégoly lángoló 
elmével megáldott, azért 
mégiscsak küzdelem egy 

dolgozatra való felkészülés, vagy éppen egy eredményes felelet megvalósítása, 
vagy akár már az új ismeret megértése is és annak a szürkeállományban való 
elraktározása. Nem is ragozom tovább, csak azt szeretném elmondani, amit már 
Erich Kästner is megfogalmazott a Repülő osztályban: „(valaki) el akarja hitetni a 
gyermekekkel, akik könyvét olvassák, hogy ők szakadatlanul jókedvűek, és azt 
sem tudják, mihez fogjanak boldogságukban! Ez az úr úgy tesz, mintha a gyer-
mekkor csupa mézeskalácsból állna. Hogy is felejtheti el egy felnőtt ember olyan 
tökéletesen a fiatalságát, hogy egy szép napon már nem emlékszik rá, milyen 
szomorúak és szerencsétlenek lehetnek néha a gyerekek! (Ebből az alkalomból 
szívből megkérlek benneteket: sohase felejtsétek el a gyermekkorotokat!) … A 
gyermeki könnyek, istenemre, nem kisebbek, és gyakran súlyosabbak, mint a 
felnőttek könnyei!” Emiatt van bennem, hogy az iskolához nem a boldog gyer-
mekarcokat társítom. 

Na, de most mégis mindenki boldog! Ja, hogy azért, mert kicsengettek, de 
nem csak percekre, hanem napokra, sőt hónapokra!!! Így már minden világos! Az 
ünneplő ruha, amit reggel anya még szépen betűrt a nadrágba, a nyakken-
dőt/matrózblúzt megigazította, az utolsó nap délutánjára már kitűrve, csak lafog 
az izzadt képű fiúkon. A cipő, amelyet még tegnap este kifényesíttettek a tanévet 
záró fiatallal, délutánra már porlepte és focilabda mintás lett. A lányok még csi-
cseregve elmesélik egymásnak, hogy mit terveznek a nyárra, meg, hogy majd 



telefonon, meg „fészen” tartják a kapcsolatot, de már ők is iskola nélkülire terve-
zik a mindennapjaikat. 

Van, aki bizijével a kezébe érkezik haza, lobogtatja és büszkén mutatja annak 
is, akinek amúgy semmi napi eseményt el nem mondana, de az elismerést, a 
dicsértet még learatja. És van, aki mihelyst kézhez kapta, ugyanazzal a lendület-
tel rejti a táskája legaljára. Abba a táskába, amit szeptemberig nem, hogy a hátá-
ra nem vesz, de látni sem akar. Megértem… 

Némely diáknak a tantárgyak mellé nemcsak egyszerűen egy érdemjegy van 
írva, számmal és betűvel, hogy „5 (jeles)”, hanem dicsértet is kap. Mert verseny-
zett, vagy kiemelkedően tanult, csak ötösei voltak, vagy mert „megérdemli”. 
Megdicsérik az iskolában és megdicsérik otthon. 

A templomban a kántor mégsem az ő nevét énekli be, hogy pl. „Téged Ödön 
megdicsérünk!”, hanem az egész hívő közösség - miközben fejet hajt a diákok 
teljesítménye előtt is –  azt énekli, hogy „Téged Isten dicsérünk!” 

A szülő, akinek gyermeke brillírozik, ő azért énekli lelkesen, akinek gyermeke 
éppen, hogy átment, ő meg azért énekli tiszta szívből: „Téged Isten dicsérünk!” 
Köszönjük a mögöttünk lévő tanévet! Minden áldásával és azokkal a pofonokkal 
együtt, amelyekből tanulhatunk. Köszönjük, hogy fiataljainkat nem csak kihívá-
sok elé állítottad, hanem kegyelmet is adtál nekik, hogy mindezeket teljesítve 
valami többet, mélyebbet tanuljanak meg, mint a puszta tananyag. Kitartást, 
becsületet, küzdeni tudást, kudarcok elviselését, apró részletek után végre vala-
mi nagy egésznek az összefüggését. Köszönjük azt is, hogy ha sikerült az évet 
tragédia nélkül túlélni. Vagy, ha fájdalom, szenvedés jutott osztályrészül, akkor 
meg azért dicsérünk, mert te hatalmasabb vagy még annál a fájdalomnál is, amit 
átéltünk, és felemelsz minket! 

Emberé a munka, Istené az áldás! Diáké a szünidő, Istené az örök idő. Isten-
nek legyen hála, köszönet, dicséret és dicsőség! 
 

Elköszönés 
Különleges, ajándék időszak 

volt az elmúlt 4 hónap plébáni-
ánk számára, hogy gyakorlati 
időszakát tölthette nálunk 
Bejczi Bence papnövendék. 
Hálásan köszönjük mindazt a 
segítséget, amelyet plébánián-
kért és személyesen nekem is 
segített! 

Miközben én magam is is-
merkedem a plébániai élettel, 

hiszen egy éve sincs, hogy itt vagyok, különleges kihívás volt, hogy miként segít-
hetünk egy papnövendéket abban, hogy reális képet alakíthasson ki magában a 
plébánián folyó munkáról, az itteni életről. Meggyőződésem, hogy nagyon jó 
helyen volt. Ha nem is miattam, de amiatt, hogy programokban, feladatokban 
bőséges repertoár kínálkozott. Nagy segítség volt, hogy a sekrestyési szolgálatból 
is kivette részét. Közvetlen és nyitott stílusával sokakkal közvetlen kapcsolatot 
tudott kialakítani rövid idő alatt. És emiatt is sokak szívében jó emlékként marad 
meg az ő ittléte. Isten áldása kísérje életét és szolgálatát! 
 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 

Ferincz József: 2019. június 14. 
Nyugodjék békében! 

 
 

Házasságkötés 

Samu István és Fodor Nikolett: 2019. június 15. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 

 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
 
 

Június 17, hétfő, 7 óra: Élő Ildikó és Magdolna 
Június 18, kedd, 7 óra: + Gyula férj, + Gyöngyi, + Etel és János szülők 
Június 19, szerda, Szent Romuald apát, 7 óra: + Madarász József és családja 
Június 20, csütörtök, 7 óra: + Gyula, Lajos, Zoltán lelkipásztorok 
Június 21, péntek, Gonzága Szent Alajos szerzetes, 7 óra: + Emma unoka 
Június 22, szombat, Nolai Szent Paulinusz püspök; Fisher Szent János püspök 

és vértanú; Morus Szent Tamás vértanú,  
7 óra: + Rózsa 
18 óra: Szent Rita közbenjárását kérve 

Június 23, Krisztus Szent Teste és Vére - Úrnapja 
7 óra: + Szülők, keresztszülők, + Éva 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Vilmos és Erzsébet szülők, Gyula és Ferenc testvérek, + István 
18 óra: + László férj, édesapa, + szülők, nagyszülők, keresztszülők  


