
A plébániánk Karitász csoportjának nagyböjti adománygyűjtésében a 
Testvérek tartós élelmiszer és pénzadomány felajánlásával segíthetik a plé-
bániánk területén élő rászoruló családokat. Minden adományt a templomban 
lehet leadni, melyeket előre is hálásan köszönünk!  

Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket is meglátogatjuk a nagyböjt 
folyamán. Kérjük, hogy jelentsék be őket a plébánia hivatalban! Kérjük, hogy 
külön szíveskedjenek azt is jelezni, ha a betegek szentségét is szeretnék fel-
venni! 

Március 13-án, pénteken lesz következő fatimai esténk, amelyet Horváth 
István Sándor atya, zalalövői plébános vezet majd. 16 órától a fatimai rózsa-
füzért imádkozzuk el, 17 órakor keresztút, 18 órakor pedig szentmise és Má-
ria-ájtatosság kezdődik. Nagy szeretettel várunk mindenkit! 

Szeretettel kérjük a Testvéreket, ne feledkezzenek meg személyi jövede-
lemadójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról. Ezzel kapcsolatos további informá-
ciók a honlapunkon vagy a kihelyezett lapokon megtalálhatók. 

Megkérjük a kedves Testvéreket, hogy akik plébániai rendezvényeinket 
sütemény felajánlásokkal támogatták, a kápolnában kihelyezett tálcák és 
dobozok között keressék ki a sajátjaikat. Rengetek tálca és doboz felgyülem-
lett, amelyek gazdáját nem ismerjük. Kérjük a jövőben mindenki írja rá a tál-
ca, doboz aljára a nevét, amellyel megkönnyítheti azok visszajuttatását. Kö-
szönjük fáradozásaikat! 

Március 16-án, hétfőn 16.30-tól folytatódik a Család(sz)építő 2.0 című 
előadássorozat a Mindszenty Iskolában. Mindenkit szeretettel várnak! 

Március 22-én vasárnap, Apák napja alkalmából férfi zarándoklatot szer-
vezünk Búcsúszentlászlóra 13 órától. Részletek a kihelyezett plakáton olvas-
hatók, jelentkezni a Plébánia hivatalban vagy a sekrestyében lehet. Várjuk 
szeretettel az édesapákat, nagyapákat és fiaikat! 

Az egyházmegyénk hagyományos zarándoklata május 1-jén Báta községbe 
lesz, az ottani Szent Vér kegytemplomhoz. A plébániánk is indít autóbuszt, 
amelyre a plébánia hivatalban lehet jelentkezni március 31-ig. A nap részle-
tes programja a kihelyezett plakáton olvasható.  

A Brenner János  Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja 
felvételt hirdet a 2020/2021-es tanévre hittanár-nevelőtanár, katekéta és 
lelkipásztori munkatárs, ill. római katolikus kántor szakokra. Részletes tájé-
koztatás a hirdetőtáblára kihelyezett plakáton olvasható. 

Megjelent a Martinus újság márciusi száma, amely az újságos asztalról 
megvásárolható. 
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…hogy ne a betegségnek, hanem az örömhírnek legyünk terjesztői! 

Hetek óta a nemzetközi figyelem középpontjában van a COVID-
19, azaz közismert nevén a korona vírus. De most már nem csupán a 
TV képernyőjének biztonságos távolságából értesülünk róla, hanem 
begyűrűzött hazánkba is. Nem tápláltunk illúziókat: mi sem vagyunk 
kivétel, közel érkezett hozzánk is. Most egyelőre azonban még nem 
kifejezetten testközelből tapasztaljuk. Sajnáljuk és együttérzünk a 
megbetegedettekkel, de meg kell tennünk mindent annak érdeké-
ben, hogy ne mi legyünk a betegség terjesztői. 

Amellett, hogy továbbra sem kell beszüntetnünk a közösségi ün-
neplést, a szentmisék bemutatását, van egy-két dolog, amelyre a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése értelmében 
külön is oda fogunk figyelni: 

A béke kifejezésének sajátos módja: igyekszünk majd azt a meg-
fogalmazást használni, hogy „engesztelődjetek ki szívből egymás-
sal”, amelyre a válasz a megszokott, de most nem nyújtunk jobbot, 
(de nem is küldünk puszit, nem állunk neki integetni, stb.), hanem a 
helyzet komolyságát megfontolva, most ebben a gesztusban is böj-
töt tartunk. Talán még jobban várjuk majd, hogy mikor lesz külsősé-
gében is még kifejezhetőbb, amit most szívünkben teszünk meg! 



Áldozás: A szentáldozáshoz járulás most még nagyobb körülte-
kintéssel történik. Alapjában véve is vigyázunk arra, hogy a nyelvre 
áldozás megőrizhesse szimbolikáját, értelmét, üzenetét, most még 
nagyobb áhítatot és összeszedettséget követel. Ugyanis nem nyelv-
re áldozunk, hanem, aki szentáldozáshoz járulhat, ő most KÖTELE-
ZŐEN kézbe áldozhat. Hogy azonban újabb jelét adjuk összeszedett-
ségünknek, térdeplők lesznek kihelyezve, hogy aki le tud térdelni, 
legalább ezzel mélyítsük el az Oltáriszentség iránti tiszteletünket. 
Természetesen lehet állva is áldozni, de a térdeplő csak segíteni kí-
ván. Ha már egyszer így alakult, akkor kamatoztassuk a lelkiség mé-
lyülésére! Talán ide is illő Szent Pál buzdítása: „Ne engedd, hogy 
legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval” /Róm 12,21/. 

De nem csak a hívek, hanem mi papok is még jobban odafigye-
lünk, hogy kézmosással, fertőtlenítő használatával óvjuk meg a ránk 
bízottak egészségét. 

Gyóntatás: Egy diszkrét fólia lesz elhelyezve a gyóntatószék rá-
csozatán, hogy még véletlenül se köhögjük egymásra a betegséget. 
De ez is hívja fel figyelmünket Jézusnak arra a mondatára: „Ne félje-
tek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni! 
Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani 
a gyehennában”/Mt 10,28/. Tudunk-e így óvakodni a bűn fertőzésé-
től is?! 

Szenteltvíz: Már rutinból nyúltunk még a fali szenteltvíztartóba 
is. Most ezen is változtatunk. Egy ideig ezt is mellőzzük! Nem is lesz 
víz kihelyezve (nem a sekrestyés mulasztása, ezért önhatalmúlag se 
pótoljuk a vizet…). De ezt se tragédiaként éljük meg, hanem esetleg 
használjuk fel arra, hogy a térdhajtásunk még összeszedettebb lesz, 
a keresztvetésünk rendezett, szép és áhítattal teljes. A szenteltvíz 
böjtje most majd talán húsvétkor még elevenebben mos tisztára 
bennünket! 

Tömegrendezvények: Nagyon megerősítő tud lenni hitünk meg-
élésében az, hogy „ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben, ott vagyok közöttük” /Mt 18,20/. Mégis elrendelhetik, 
hogy egy időre ne rendezzünk nagyszabású alkalmakat. Akkor majd 
azt éljük meg, hogy „Atyád, aki a rejtekben is lát téged, majd megju-

talmaz neked” /Mt 6,4/. De, amíg nincs akadálya, hogy összejöjjünk, 
imádkozzunk együtt! 

Fertőtlenítés: Ügyeljünk a szellőztetésre, a higiéniai dolgokra! A 
kézfertőtlenítőt inkább használjuk, mintsem betegségnek legyünk 
hordozói. Kézmosás után inkább a papírtörlőt használjuk. De ne es-
sünk a végletekbe, a mértékletesség és takarékosság most is eré-
nyes cselekedet! 

Beteglátogatás: A kórházba se vigyük be, onnan se hozzuk ki! A 
kórházlelkészre is vigyázzunk, mert nagy kincs! Tisztelettel kérjük, 
hogy aki betegnek érzi magát, a köz javát figyelembe véve, mielőbbi 
gyógyulásáig otthonról kísérje imáival közösségünk életét! Akiket 
pedig mi keresünk fel otthonukban, hogy gyónjanak, áldozzanak, mi 
is alaposan kezet mosunk érkezéskor és távozáskor. 

Ezek lesznek a vírus látható „tünetei” a templomainkban, közös-
ségünkben. Figyeljünk egymásra, és egymásért magunkra! „Szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat!” /Mt 22,39/. Most sem piperkőc-
ség, hogy jobban figyelünk a higiéniára, hanem szeretet. Egy kis oda-
figyelés, alaposság, segít megelőzni a bajt, hogy ne a betegségnek, 
hanem az örömhírnek legyünk terjesztői! 
 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Március 9, hétfő, 7 óra: + Ferenc 
Március 10, kedd, 18 óra: + István és Margit szülők és + hozzátartozók 
Március 11, szerda,  
 8 óra: Ombódi Ferencné Hóbor Ilona temetési szentmiséje 

18 óra: + Szilárd és nagyszülők 
Március 12, csütörtök, 18 óra: + Tímea (+2.évf.) 
Március 13, péntek,  
 8 óra: Háry Zoltán temetési szentmiséje 

18 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére 
Március 14, szombat, 7 óra: Hálából 
Március 15, Nagyböjt 3. vasárnapja 

7 óra: + Jolán és Sándor 
8.30 óra (Bazita)  
10 óra: + Anna és József szülők és nagyszülők 
18 óra: Élő családtagok 


