
Nyári időszak elmúltával visszaállt a miserend a szokásos időpontok-
hoz: hétköznap keddtől péntekig 18 órakor, hétfőn és szombaton reggel 7 
órakor vannak a szentmisék. 

A koronavírus megbetegedések egyre növekvő száma miatt ismét szi-
gorúbb intézkedéseket kell szentmiséinken is bevezetnünk! Szájmaszk 
használata, templomba belépéskor kéz fertőtlenítése, másfél méter távol-
ság megtartása és kézbe áldozás kötelező! Ez most nem teológiai kérdés, 
hanem egyszerű óvintézkedés. A perselygyűjtés ismét a szentmise végén 
történik, a bejáratnál kihelyezett kosarakban helyezhetik el perselyado-
mányaikat. Szeretettel kérünk mindenkit ennek betartására! 

A mai vasárnap az altemplom bővítésére és a közösségi ház építésére, 
a jövő vasárnap a püspöki konferencia rendelkezése szerint a Szentföld 
javára gyűjtjük a perselyadományokat. Isten fizesse meg nagylelkű ado-
mányaikat! 

Szeptember 13-án, vasárnap 17 órai kezdettel lesz plébániánk fiataljai-
nak bérmálása. Ez alkalommal a szokásos Fatimai este elmarad, de 15 
órától szentségimádásra, 16 órától fatimai rózsafüzér imádságra várjuk a 
testvéreket. 

Szeptember 18-20. között gyalogos zarándoklatot szerveznek Sümegre. 
Részletek a kihelyezetett plakáton és szórólapon olvasható. 

Szeptember 25-én, pénteken 18 órától Házas esték címmel programso-
rozat indul a Szent Család Óvodában, melyre szeretettel várják a házaspá-
rokat. Minden további információ a kihelyezett plakáton olvasható. 

Szeretettel kérjük az altemplomban nyugvó elhunytak hozzátartozói-
nak segítségét az altemplom önkéntes takarítására. Aki tud heti egy alka-
lommal időt szánni, arra, hogy az altemplom mindig méltó nyughelye le-
gyen a hozzátartóinknak, kérjük, jelentkezzen a plébánia hivatalban! Tisz-
telettel kérjük az oda látogatókat is, hogy a vázákba elhelyezett elhervadt, 
elszáradt virágokat szíveskedjenek a vízzel együtt kiönteni és a vázát kiöb-
líteni. Közös ügyünk az altemplom tisztasága, tegyünk meg mindent ennek 
érdekében! 

Még lehet jelentkezni az ősszel induló képzésekre: bérmálásra felkészí-
tőre; felnőtt katekumenátusra; középiskolás hittancsoportba. Jelentkezési 
határidő: szeptember 13. 

Megjelent a Martinus szeptemberi száma, az újságos asztalról megvá-
sárolható. 
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Háború és béke 
 

Általános iskola 8. 
osztályában és a gim-
názium utolsó évében 
XX-XXI. századi törté-
nelmet tanultunk. 
Szinte megdöbbenve 
és szájtátva hallgat-
tuk, hogy micsoda 
szövevényes törté-
nelmi szálak vezettek 
el oda, hogy a II. vi-
lágháború borzalmait 
át kelljen élnie az em-
beriségnek. 

Lehet, nem vélet-
len, hogy addigra ve-
szi át a diák a régészet 
bizonyítékaira és kö-
vetkeztetéseire épül-
ve az ember őstörté-
netének feltárható 
részét, majd az antik kultúra világán át a görög filozófia alapjaira és a 
római jogrendszerre épülő nyugati világ alakulását, a keresztény hit 
által formált kultúrkör alakulását, uralkodóházak viszályait, az ideológi-
ák harcait, a technika fejlődésének népekre gyakorolt hatását; vagyis 
mindazt, ami ahhoz kellett, hogy érettségi elé érve olyan széles látókö-
re legyen a maturistának, amiből kezdheti megérteni, hogy mi miért 
úgy alakul a történelem színpadán, ahogyan az utólag megismerhető. 

Tanáraink felváltva lépdeltek az egyetemes történelem és a magyar 
történelem színterei között, amivel megint csak azt a fajta összefüggést 



próbálták velünk megértetni, hogy a világ sorsának alakulása miként 
nyomta rá bélyegét nemzeti történelmünk felemelkedéséhez, vagy 
éppen hanyatlásához. 

És így érkeztünk meg a héten ahhoz az évfordulóhoz, amikor egy pil-
lanatra, de beleborsóztunk abba, hogy hetvenöt évvel ezelőtt, a Japán 
szigetek mellett, egy anyahajón, egyenruhás tengerészek és öltönyös-
cilinderes politikusok között, egy-két aláírás eredményeként, szeptem-
ber 2-án véget ért a II. világháború. Elméletben… 

Mert azóta már tudjuk, hogy a gyakorlat mást hozott: megkezdő-
dött valami még félelmetesebb, még sunyibb és kiszámíthatatlanabb 
időszak, a Hidegháború korszaka. A nagyhatalmak nem nyúltak egy-
máshoz, csak húzogatták az oroszlán bajszát, fitogtatták erejüket, be-
hunyták szemüket és befogták fülüket, mintha nem is érzékelnék a 
másik fél által elkövetett visszaéléseket. 

A háborúnak immáron 75 éve vége, de mintha képtelen lennénk 
még mindig békében élni. Így válik sajnos egyre inkább igazzá a koráb-
ban ismert gondolat: „a háborút megnyertük, a békét elveszítettük.” 
Vajon van-e annyi érettségizett gondolatunk, hogy meglássuk, milyen 
meggondolatlan lépések, hibás döntések, aljas szándékok és rideg kö-
zömbösségek vezettek el oda, hogy az emberiség nekiállta önmagát 
tervszerűen irtani? Képesek vagyunk-e összefüggéseiben látni azt, hogy 
mindannyian alakítói és formálói vagyunk vagy egy élhetőbb és szebb 
jövendőnek, vagy egy még jobban lealjasított emberiségnek? 

Fintorgunk azon, hogy az Ószövetségben mennyi kegyetlenséggel, 
harccal, mészárlással, emberi brutalitással találkozunk, s mindehhez 
hozzátéve, hogy mintha ezekhez Isten még asszisztálna is, mert rá hi-
vatkozva tehették ezt a választott nép fiai. És 75-80 évvel ezelőtt ugya-
nezt lehetett tenni, bár addigra Isten nevét már kiradírozták. Manap-
ság megütközünk azon, ha Nyugaton eladnak egy templomot és szóra-
kozóhely, vagy múzeum lesz belőle. De a templomaink deszakralizálása 
nem az első lépés. Az első lépés ott kezdődik, mikor az Istenhitet meg-
szentségtelenítik és az emberi személy méltóságát megkérdőjelezik. A 
hit semmibevétele és a személy méltóságának eltorzítása magával hoz-
za azt, hogy már azt sem értjük, miért van a templom, csak egy jól 
megformált épületet látunk benne, amit esetleg hasznosíthatnánk is 
valami más funkciót találva neki. 

Most, hogy eddig elértem az írással, úgy érzem, kicsit negatív színe-
zete van ennek a mostani írásnak. Pedig pont arra kellene eljutnunk, 

hogy még jobban értékeljük azt a gyönyörű életet, amiben részünk 
lehet. Milyen áldás, hogy nekünk, mai fiataloknak nem kell újra átélni 
azokat a borzalmakat, amit néhány generációval előttünk végig szen-
vedtek. Hálásaknak kell lennünk, hogy tanulhatunk a múlt hibáiból. 
Elhatározásokat tehetünk, hogy ugyanazokat a ballépéseket nem tesz-
szük meg újra. 

A drezdai városháza tornyának szobra, amely a lebombázott város 
fölé mered, ikonikus alakja lett annak, ahogyan a múlt pusztulását 
szemlélve és abból tanulva, a jövő felé józanabbul, pozitívabban tekint-
sünk, és sokkal eltökéltebben tegyünk egy igazságosabb és testvérie-
sebb világ megvalósulásáért, mer a háborút elvesztettük, de a békét 
még megnyerhetjük. 

 

Anyakönyvi hírek: 
Keresztelő 

Nagy Noémi: 2020. augusztus 30. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

Szeptember 7, hétfő, Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok, 
kassai vértanúk, 7 óra: Hálából hosszú életért a Szűzanya tisztele-
tére 

Szeptember 8, kedd, Szűz Mária születése, Kisboldogasszony, 18 óra: 
+ Mária édesanya 

Szeptember 9, szerda, Claver Szent Péter áldozópap, 18 óra: + Szalai 
Mihály férj, édesapa, nagyapa 

Szeptember 10, csütörtök, 18 óra: + Ferenc 
Szeptember 11 péntek, 18 óra: + Zsuzsanna és édesanyja Marianna 
Szeptember 12, szombat, Szűz Mária szent neve, 7 óra: + Mária és 

Dávid szülők és nagyszülők 
Szeptember 13, Évközi 24. vasárnap 

7 óra: + Férj, édesapa és nagyszülők 
8.30 óra (Bazita): + Mária és Gergely szülők, + István és Miklós 
testvérek, + nagyszülők 
10 óra: + Rozália és Kálmán szülők, nagyszülők 
17 óra:  + Gál és Szakács szülők és a család élő tagjai 


