
A héten, november 13-án lesz, a soron következő fatimai estét Gaál Sán-
dor, a szombathelyi Szentháromság plébánia lelkipásztora vezeti. 16 órától a 
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra lesz, 18 
órától pedig szentmise. Szeretettel várunk mindenkit! 

Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan jótékonysági estet rendez a feren-
ces plébánia Karitász Csoportja november 17-én, 15 órától. Részletek a hir-
detőtáblán. Mindenkit szeretettel várnak! 

November 21-én, 16 órától nyílik lehetőség új szentmiseszándékok elője-
gyeztetésére a 2020-as esztendő első félévére. Bátorítunk mindenkit, hogy 
szentmise felajánlásával is segítsük élő és elhunyt hozzátartozóink üdvössé-
gének munkálását. 

Már előre jelezzük: November 22-én, két hét múlva, a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusra való készülés jegyében városunkba érkezik a Missziós 
Kereszt. Nagyon sok és szép programokra várjuk valamennyiüket a Mária 
Magdolna templomba. Azon a pénteken a nagytemplomban lesz az imaisko-
la, a Szent Rita imaóra, és a szentmise is. Azt követően, 19 órától ifjúsági 
zenés Szentségimádásra várunk mindenkit. 23-án szombaton a 7.15-kor kez-
dődő szentmisén veszünk rész, aznap templomunkban külön szentmise nem 
lesz. A nap további programjai a plakáton olvasható.  

24-én, vasárnap a délelőtti szentmisékben nem lesz változás. Viszont dé-
lután a nagytemplomba várunk mindenkit, hogy 16.15-től szentségimádá-
son, 17órától zsolozsma imaórán vegyünk részt, amelyen együtt imádkozha-
tunk az esperesi kerület papjaival. Majd az azt követő 18 órai szentmisén 
együtt a többi plébániával együtt imádkozzunk, ezért nálunk nem lesz abban 
az időpontban külön szentmise! 

November 28-án lesz plébániatemplomunk felszentelésének 15. évfordu-
lója. Székely János püspök atya 18 órakor áldja meg az altemplomban elké-
szült mozaikot, ezt követően pedig szentmisét mutat be. Várunk mindenkit a 
szentmisét követő szeretetvendégségre is! Sütemény felajánlásaikat hálás 
szívvel fogadjuk! 

Az Egyházmegye egylapos falinaptára az újságos asztalról vásárolható 
meg 40 Ft-ért, a novemberi Martinus pedig 200 Ft-ért. 
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„A szó elszáll, az írás megmarad” – vagy mégse marad meg 
 

Biztos vagyok 
bene, hogy hosz-
szú évszázadok 
tapasztalata for-
málta bölcsesség-
gé ezt a monda-
tot, amely min-
den időben arra 
próbálja ösztö-
nözni az embert, 
hogy mindent 
fektessen papírra, 
minden legyen 
aláírva, sőt indi-
góval, vagy vala-

milyen modern technikával készítsen róla másolatot, mert csak az a biz-
tos, ami le van írva. 

Ám valahogy olyan „szerencsés” ember vagyok, hogy nekem még a le-
írt dolog megmaradása sem biztos. Mert mintha csak szó lett volna, úgy 
száll most el az irományom is. Készültem erre a hétvégre, fogalmaztam 
meg ezt-azt, le is írtam pár dolgot, de hét végéhez közeledve szembesülni 
kellett azzal, hogy a számítógép winchestere (merevlemeze, amin a men-
tett adatainkat tárolja a számítógép) bemondta az unalmast és hamaro-
san teljesen megadja magát. Az informatikus tanácsára azonnali csere és 
majd az adatmentést ő megoldja. De a csere és adatmentés után a beépí-
tés átcsúszik a jövő hétre. Így minden, amit leírtam, ha végleg el nem is 



szállt, azért egy ideig – miként a vándormadarakat nyár végétől – nem 
látjuk, aztán majd ismét visszatér madár is, adathordozó is. 

De addig is boldogulnom kell valahogy. Így születik meg most az e heti 
hírlevél, bennem pedig a felismerés, hogy manapság már minden elszáll, 
a gondolat, a szó, az írás, a számítógép, az agyunk. Minden. Ingoványra 
rendeztük be életünket. Nagyon sok mindenre használható a modern 
technika, jó dolgok segítik a mindennapi életünket, minden gyorsabb, 
minden egyszerűbb. Vagy legalább is annak tűnik. Mert ha ez kiesik, ha 
valami elszáll, akkor pillanatok alatt félkarúnak érezzük magunkat, meg-
bénulunk. Nem tudjuk fejből a hónapokkal előre betervezett programot, 
nem tudunk fejből telefonszámokat, címeket. Számítógépen vezetünk 
adatbázist, ott vannak a formulák, nyomtatványok, űrlapok, azon dolgo-
zok, szerkesztek, tervezek. Azon keresztül végzem a banki ügyintézést, 
tájékozódok a nagyvilág eseményeiről, ott szerkesztjük a honlapot. Rövi-
den: úgy néz ki, hogy függő lettem. A munkám hatékonysága függ egy 
adott géptől. 

Egy rövid, angol szó: winchester. Mintha minden ettől függene ezen a 
plébánián. Ha nagyon sarkítva fogalmaznék, azt mondanám, többet va-
gyok a winchester közelében, mint a tabernákulum előtt. Nem jó ez így! 
Újra helyiértékének megfelelően kell kezelnem ezt a technikai eszközt. Az 
internet így kezdi el bemutatását: „A merevlemez (az egykori angol elne-
vezés alapján winchester) az adatokat mágnesezhető réteggel bevont 
lemezeken tárolja, melyet a forgó lemez fölött mozgó író/olvasó fej ír 
vagy olvas…” Ennyi. Nem több, nem kevesebb. Ragozni lehet, de csak egy 
eszköz marad. Ma-holnap kitalálnak valami modernebbet és egyből el-
avulttá válik. Hasznos, de nem tartom létfontosságúnak. 

Most kibírja mindenki, hogy a webgalamb egy kicsivel később repül, a 
honlap egy nappal később frissül, a nyomtatvány másként készül. Nem 
fogunk emiatt kiakadni, mert rádöbbenünk, hogy van, egy sokkal nagyobb 
és fontosabb tárhely, a szívünk, amiért jobban kellene aggódni, mint az 
elektronikáért. És az is világossá válik, hogy csak azért tehetjük meg, hogy 
egy kicsit is főjön a fejünk, mert Isten ad nekünk még mindig egy új na-
pot, benne millió lehetőséget. Inkább akarom tőle függővé tenni plébáni-
ánk sorsát, mint a műszaki felszereltségtől. 

Paradox módon mégis most töltök még több időt egy másik gép mel-
lett, mert egy kicsit komplikáltabb a szerkesztés. De vágy fogalmazódik 
meg bennem, hogy legalább annyi időt kellene szentségimádásra fordíta-
nom, mint amennyit adminisztrációra, levelezésre, szerkesztésre. A gép-
ház helyett a Szentségház foglalja le az életemet. A tárhely, noha a szent-
ség már 2000 éves, mégis nagyobb, mint bármely ma készített, több 
terabájtos lemezen. 

Inkább terhelem Istent, mert ő nem pörög fel, nem merül le, nem he-
vül túl, nem telik be, ne száll el. Ő valóban megmarad! És csak Ő marad! 

 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelő 

Gondos Olivér: 2019. november 3. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 
Jász Péter: 2019. november 8. 

Nyugodjék békében! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

November 11, hétfő, Szent Márton püspök, Egyházmegyénk védő-
szentje, 7 óra: Horváth és Németh család élő és + tagjai 

November 12, kedd, Szent Jozafát püspök és vértanú, 18 óra: + Endre 
November 13, szerda, Magyar szentek és boldogok, 18 óra:Hálából 
November 14, csütörtök, + Férj, édesapa, szülők és testvérek 
November 15, péntek, Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító, 

8 óra: + Bartal Balázs (temetési gyászmise) 
18 óra: + József testvér és felesége: Judit 

November 16, szombat, Skóciai Szent Margit, 7 óra: + Béla 
November 17, Évközi 33. vasárnap – Szegények világnapja 

7 óra: + Magdolna édesanya 
8.30 (Bazita):  
10 óra: + Szülők és gyermekeik, Tamás és élő Barbara 
18 óra: + Férj, szülők és testvérek 


