
Örömmel ajánlom figyelmükbe Szívhang című rádióműsorun-
kat, amelynek adásait visszamenőleg is meghallgathatják plébá-

niánk honlapján: http://zeg3.martinus.hu/szivhang 

Köszönjük mindazoknak, akik ápolják és gondozzák elhunyt szeretteik emlékét, 
akik az altemplomban nyugszanak. Kérjük, ne feledkezzenek meg róluk az év fo-
lyamán sem! 

Hálánkat fejezzük ki a Rendért Polgárőr Egyesületnek, aki önkéntesként vigyáz-
tak arra, hogy az ünnepek alatt sem a közlekedésben, sem a közbiztonságban ne 
történhessenek kellemetlenségek parkolóinknál és az altemplomban. 

Ha valaki újonnan készíttetett, vagy felújított síremléket szeretne megáldatni, 
kérjük, személyes vagy telefonos egyeztetés útján jelezzék! 

Elkészültek az elsőáldozáson megörökített fotók. A képek megtekinthetők plé-
bániánk honlapján keresztül. A kidolgozáshoz rendelés adható le e-mailen keresz-
tül, amelyet plébániánkra juttassanak el! 

Az Egyházmegye egylapos falinaptára az újságos asztalról vásárolható meg 40 
Ft-ért.  

November 9-én, szombaton a botfai Hűvös Kastélyban kerül megrendezés-
re a Rád találtam Dicsőítő Csoport 10 éves jubileumi műsora. Részletek a hir-
detőtáblára kihelyezett plakáton olvashatók. 

Szintén november 9-én, Szombathelyen a székesegyházban üljük meg Szent 
Mártonnak, Egyházmegyénk védőszentjének ünnepét. Aki teheti, jöjjön el, 
ünnepeljünk együtt! 

November hónapban elérkezünk az egyházi év végéhez. Hogy méltó módon 
tudjunk hálát adni a kapott kegyelmekért, ezért több program is lesz november 
végére, Krisztus Király ünnepére. Az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés 
jegyében nov. 22-25ig városunkba érkezik a Missziós Kereszt. Vegyünk részt a 
szentségimádásokon, szentmiséken, imaalkalmakon akár egyénileg, akár csopor-
tosan! 

November 23-án, szombaton Lentiben kerül megrendezésre az Egyházmegyei 
Családi lelki Nap. Még van lehetőség az előzetes regisztrációra, amely szükséges a 
programokon való részvétel zavartalan lebonyolításához. Lesznek felnőtteknek 
szóló előadások, egész napos gyermek programok, házasság és párkapcsolatot 
építő műhelyfoglalkozások. Részletek a hirdetőtáblán elhelyezett plakáton olvas-
hatók. 
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Élet a halottak napja után 
 

„Itt van az ősz, itt van 

ujra, S szép, mint mindig, 

énnekem. Tudja isten, 

hogy mi okból Szeretem? 

de szeretem.” – kezdi meg 
gyönyörű versét Petőfi 
Sándor. Nagyon idilli ké-
peket fest le Petőfi, bár mi 
nem mindig tapasztaljuk 
ilyen szerethetőnek az 
őszi időt. És, ha volt lehe-
tőségünk kimozdulni, vagy 
a munka és kötelesség 
hozta úgy, hogy ki kellett 
menni a házból, akkor is 
hamar próbáltunk fedett 
helyre jutni. Noha számí-
tottunk rá, hogy egyszer 
ez is bekövetkezik, most 
mégis valahogy meglep 
bennünket. Ilyen az ősz? 
Nyirkos, esős, hideg. Fur-
csa, mert az elmúlt hetek-
ben, hónapokban nem ezt 
szoktuk meg… - valahogy 
így kezdtem meg pár napja e heti hírlevelünket. Aztán újratervezés. Mert-
hogy mindenszentek és halottak napja olyan időjárást hozott meg, ami me-



gint lehetővé tette, hogy meghitt és lélekemelő módon tudjuk elhunyt sze-
retteink nyughelyeit meglátogatni. 

De legyen bármilyen szép az őszi táj, meghitt és méltóságteljes a gyer-
tyafénnyel bevilágított, éjszakai temető, halottak napját nem lehet, nem 
szabad állandósítani. Miként a gyászolók fájdalma és a gyász ideje nem kor-
látozható csupán egy-egy napra, hanem időt kell adni az elválás fájdalmá-
nak feldolgozására, úgy azt sem szabad, hogy örökké a gyász, lehangoltság, 
életkedvvesztés jellemezzen bennünket. 

Van élet halottak napja után! 
Sőt, talán kell, hogy ez az évente visszatérő, egynapos emléknap segít-

sen bennünket, hogy még jobban értékeljük az életet, amelyet Istentől kap-
tunk. Életünk egyszeri és megismételhetetlen, mulandó, de nem eldobható, 
nem abszolút érték, de nem is értéktelen. 

Kicsit talán olyan az életünk, mint az őszi falevél. Mindenki azt gondolja 
akkor van helyén, maikor a fák ágain ringatózik, pedig helye neki az avar is, 
ahová színesen, halkan lehull, de a kisgyermek rátalál, szépnek látja, kincs-
ként gyűjti, összefogja és hazaviszi, mint a legszebb zsákmányt, amit csak 
ilyenkor találhat az ember. 

Mi is voltunk már fent, s néha olyan lent érezzük magunkat; nem ragyo-
gunk, nem zöldellünk szüntelen, de színes egyéniségünktől tudd tarkállni a 
világ; megtalált, értékes emberek vagyunk. De nem csak a mi szemünkben, 
hanem Istenében is. Sőt, igazán csak az övében vagyunk azok! 

Kint a temetőben mire odaértem egy-egy sírhoz, már volt rajta virág, ko-
szorú, mécses. De némelyik lámpásban kialudt a gyertya. Vagy elfújta a 
szél, vagy elfogyott a lángot tápláló viasz. Az elaludt mécsest újragyújtjuk, a 
kifogyott mécsbelet kicseréljük, hogy hadd égjen még és világítson pirosan, 
sárgán, fehéren. 

Mindenszentek, halottak napja után bennünk is újra kell gyújtani azt a 
kis lángot! Felidéződtek kedves emberek emlékei, olykor régi sebek is fel-
szakadtak, de ez nem ok arra, hogy akkor bennünk ne égjen tovább az élet 
és szeretet lángja. 

Nagyon tetszenek az őszi virágok. Talán azért, mert szívósnak látom 
őket. Miközben dér csípi, hideg eső öntözi, szél tekeri, mégis szépek és szí-
nesek. Gondoskodást igényelnek, de akkor sem kényesek. Ilyenkor virulnak, 
ilyenkor élénkek. Koszorúba téve, vagy vázába állítva is mutatósak. De aki 
vázába teszi, azt is tudja, hogy továbbra is gondoskodni kell róla. Vize ha-
mar megposhad, bűzös szagot áraszt, ha nem cserélik, ha nem figyelnek rá. 
Figyelnünk kell nekünk is magunkra és egymásra! Tudunk mi is szívósak 

lenni, ellenállni mindenféle zimankónak, tudunk virulni és ékeskedni. Ha 
feladatot jelölnek ki, azt tudjuk szépen is csinálni. De kell a gondoskodás, 
kell a frissítő víz nekünk is! 

Ne engedjük, hogy ránk telepedjen valami borongós rezignáltság, méla-
bú hangulat és levertség érzés!  

Annyi szépség van, amellyel ilyenkor is találkozhatunk, oly sok dolog 
van, aminek ez idő tájt is örülhetünk, amiben kedvünket lelhetjük, ami fel-
tölt, ami segít, hogy novemberben is boldogok legyünk. Mert van élet ha-
lottak napja után! 

 
Anyakönyvi hírek 

Keresztelő 

Kovács Adél: 2019. október 27. 
Kovács Petra: 2019. október 27. 

 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje:  
 

November 4, hétfő, Borromeo Szent Károly, 7 óra: +Édesanya: Farkas 
Eleonóra, +Katalin és Éva 

November 5, kedd, Szent Imre herceg, 18 óra: +Imre édesapa, + fia: 
György 

November 6, szerda, 18 óra: +Gizella és Antal, +nagyszülők és 
+unokatestvér 

November 7, csütörtök, 18 óra: Élő levente, Örs és Előd unokák hitbéli 
növekedéséért. 

November 8, péntek, 
8óra: + Jász Péter temetési gyászmiséje; 
18óra Radnai család élő és +tagjai, +Jenő 

November 9, szombat, A lateráni bazilika felszentelése, 7 óra: +József 
és Anna nagyszülők, +Gyula és Mária keresztszülők 

November 10. Évközi 32. vasárnap 
7 óra: + Gyula férj, Magdolna és József szülők, nagyszülők 
8.30 óra (Bazita): +Sárdi Sándor (16.évf.) 
10 óra: +Férj, édesapa, nagyapa 
18 óra: + Ferenc 


