
Szeptember 13-án, pénteken lesz következő fatimai esténk, amelyet 
Bodorkós Imre szentgotthárdi plébános vezet. 16 órától a fatimai rózsa  

füzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra, 18 órakor pedig 
szentmise, Mária-ájtatosság és körmenet kezdődik. 

Szeptember 13 és 15 között szervezik meg a 14. gyalogos zarándokla-
tot Sümegre. Információt a plakáton szereplő elérhetőségeken lehet kér-
ni, s ugyanitt lehet jelentkezni is a zarándoklatra.  

Szeptember 15-én, jövő vasárnap, a 10 órás szentmisében tartjuk plé-
bániánk tanévnyitó szentmiséjét, melyben hívjuk a Szentlelket és kérjük 
kegyelmeit az előttünk álló tanévhez. 

Szeptember 15-ig várjuk mindazok jelentkezését, akik az ősszel induló 
képzéseinken szeretnének részt venni. Indul bérmálásra felkészítő cso-
port, valamint a már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták szá-
mára hittancsoport. Azon felnőttek, akik nincsenek megkeresztelve vagy 
nem voltak elsőáldozók, illetve bérmálkozók, a katekumenátusra jelent-
kezhetnek. Jelentkezési lapok az újságos asztalon megtalálhatók. 

Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre szeret-
nének egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, 
egyéb információ olvasható a plébániai honlapunkon. 

Szeptember 20-21-én, az Ady iskolában kerül megrendezésre a Csa-
ládfesztivál. A szervezők idén is színes programokkal készülnek a család 
minden tagjának. Részletek a hirdetőtáblára kihelyezett plakáton olvasha-
tók.  

Szeptember 24-én, kedden 17 órakor a KÉSZ szervezésében Juhász 
Hajnalka előadását hallhatják az érdeklődők: Keresztény-üldözések a vi-
lágban címmel a Megyeháza Deák termében. Mindenkit szeretettel vár-
nak! 

Egy hónap múlva, október 13-án lesz a negyedik osztályosok elsőáldo-
zása. A leendő elsőáldozók szüleit hívjuk és várjuk egy közös megbeszélés-
re szeptember 11-én, szerdán 17 órára a plébániatemplomba! Első szent-
áldozáshoz az járulhat ebben az évben, aki rendszeresen jár vasárnapi 
szentmisére és hitoktatásban is részesül. Érezze minden szülő lelkiismere-
ti felelősségének, hogy gyermekével együtt jár templomba és részt vesz 
az egyházközség életében! 
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Lehajtott fejjel is gazdagon 
 
A világhírű, hol-

land, impresszionista 
festő, Vincent van 
Gogh nevéhez elvá-
laszthatatlanul kap-
csolódik egy virág, a 
napraforgó. A napra-
forgó, amely különle-
ges adottságával ma-
gokkal teli tányérját 
igyekszik a lehető leg-
többet a meleget adó 
Nap felé fordítani, 
még vázába téve, 
díszként is impozáns 
tud lenni. Ha valaki 
látott már nyári hő-
ségben élénksárgán rikító napraforgó táblát, biztosan felejthetetlen em-
lékként vésődött be. De a napraforgó így egy kicsit idealizálva is van: felfe-
lé, a Napra tekint, élénksárga színével derűt sugároz, magas, karcsú szára 
óriási terheket bír el… Pedig a teljességhez hozzátartozik az is, amit ma lát 
az ember: a rikító színek már a múlté, a sok csapadéktól a tányérok 
olyannyira megduzzadtak, hogy némelyik több kilós is lehet, de a csapa-
dék miatt fellazult talajban ezt a nagy súlyt már nehezen tartja a gyökér-
zet, egy kicsit erősebb szél már földig tudja fektetni az oly szép termést 
ígérő növényt. A napraforgó nem beteg, csak egy kicsit „nehézfejű” lett, 
emellett megérett, most értékes igazán, lehet, hogy nem szép látvány, de 
muszáj, hogy rendeltetése így váljon teljessé. 



A napraforgó képe jutott eszembe, amikor a héten többször is iskolá-
ból bandukoló, lógófejű gyerkőcöket láttam. Ők sem voltak betegek, csak 
egy kicsit megtapasztalják, hogy ők is „nehézfejűek”, a tanulás nem köny-
nyű nekik sem. De értékesek! Sőt egyre inkább azok, ha engedik, hogy 
nem csak Nap felé fordulva, szép arcukat mutatva élnek, hanem akarják, 
hogy áldozatok árán, de a magvak megérjenek. A kincs, ami a fejükben 
lesz, majd megérik és bőséges termést hozhat. 

 
 

Háló és ami mögötte van – Bazitai templomfelújítás 
 
 

Újabb lépést tettünk meg an-
nak érdekében, hogy templo-
munk még szebb legyen, éke a 
falunak és bizonyítéka az itt élő 
közösség élő hitének. 

Az elmúlt héten felállványoz-
ták a tornyot, hogy majd ha el-
készültek az új zsaluk, akkor be 
lehessen tenni a torony nyílásai-
ba. Eddig nem volt, ami megóvta 
volna az oldalirányú, csapó eső 
bejutását a toronyba. Szakem-
berek szerint ez volt az egyik 
oka, annak, hogy oly nagyon 
vizesedett a templom fala. 

Az állványra takaróhálót fe-
szítettek, amely fátyolszerűen 
takarja el a templom arculatát. 

Így most az elkövetkező hónapban templomunk olyan lesz, mint egy vőle-
gényére váró menyasszony, akit fátyol fed. Régi képe az Egyháznak, hogy 
ő az a menyasszony, aki várja a vőlegényt: „amint a vőlegény feleségül 
veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled fölépítőd; és amint a vőlegény 
örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened” /Iz 62,5/. 

A templom épül, szépül, de még fontosabb, hogy mindeközben a kö-
zösség is épüljön! 

 

Szívhang már a plébánia honlapján is elérhető 
 

Lelkes önkéntes csoport dolgozik azon, hogy hétről hétre újabb, érté-
kes adásokat készítsen a szombathelyi Mária Rádió Savaria felkérésére. 

Nagyon sok, szép, értékes interjú, riport, vers, próza, ének, zenei dal-
lamok, közös imádságok hangzottak el ezekben a műsorokban. Éppen 
azért, hogy még nagyobb számú közösség számára is hallható legyen, in-
ternetes felületünkön is elérhetővé kívánjuk tenni. 

A feltöltött adásokat meghallgathatják plébániánk honlapján: az „Ak-
tuális” menüpontot legördítve a negyedik választógomb címe megegyezik 
a műsor címével: „Szívhang”. Ott kiválaszthatják, hogy melyik adást kíván-
ják hallgatni. 

Tartalmas időtöltést és sok kegyelmet kívánunk! Mindazok, akik ön-
kéntes szolgálatukkal szeretnének csatlakozni akár imával, akár javaslata-
ikkal várjuk jelentkezésüket! 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Házasságkötés 

Ódor Gábor és Horváth Adrienn: 2019. szeptember 7. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
 

Szeptember 9, hétfő, Claver Szent Péter áldozópap, 7 óra: + Szülők, + 
Vilmos testvér 

Szeptember 10, kedd, 18 óra: + Ferenc 
Szeptember 11, szerda, 18 óra: + Nagyszülők, + nagynéni 
Szeptember 12, csütörtök, Szűz Mária szent neve, 18 óra: + András atya 
Szeptember 13, péntek, Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító, 

18 óra: + Sándor 
Szeptember 14, szombat, A Szent Kereszt felmagasztalása,  7 óra: + An-

na és Sándor nagyszülők 
Szeptember 15, Évközi 24. vasárnap 
7 óra: + Rozália édesanya, Harcz és Hencsei család + tagjai 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Mária és Sándor szülők 
18 óra: Gál és Szakács szülők 
 


