
A mai vasárnap a Püspöki Konferencia rendelkezése szerint a Szentföld 
javára gyűjtjük a perselyadományokat. 

Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket meglátogatjuk a nagyböjt 
folyamán. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a plébánia hiva-
talban.  

A templom és környékének húsvéti ünnepekre való előkészítéséhez, 
takarításához kérjük a Testvérek segítségét március 27-én, szombaton 9 
órától. Ez alkalommal férfiak segítségét is kérjük a munkálatokhoz.  

Márciustól minden hónap 19-én imakilencedre várjuk a kedves Testvé-
reket, hogy Szent József pártfogását kérve imádkozzunk családjainkért. 
Ehhez külön imafüzet készült, amelyet templomunkban minden 19-ei al-
kalommal megtalálnak majd.  

Emellett még várjuk azon családok jelentkezését, akik szívesen befo-
gadják Szent Józsefet egy hétre otthonaikba és minden este az ő pártfogá-
sát kérve imádkoznak. Egy kis imafüzet segíti az egy hétre szóló esti el-
mélkedéseket. Jelentkezni a sekrestyében, vagy telefonon a plébánián 
lehet. 

Március 25-én lelki adoptálásra várjuk azokat, akik vállalkoznak arra, 
hogy egészen karácsonyig, kilenc hónapon keresztül imádkoznak egy meg-
fogant gyermekért, akinek élete veszélyben forog. Az ünnepélyes ígéretté-
telre az esti szentmisében kerül sor. Egyúttal megáldjuk és útjára indítjuk 
plébániánk vándorbölcsőjét. Közösségünk ezzel is segíteni kívánja plébá-
niánk kisgyermekes családjait. Várjuk azon családok jelentkezését, akik 
örömmel vennék, ha újszülött gyermekük pár hónapos koráig bölcsőben 
ringhatna. További információkért forduljanak hozzánk! 

Karitász csoportunk adományt gyűjt a plébánia területén élő rászoruló 
családok javára. Adományukat virágvasárnapig  a templomban elhelyezett 
gyűjtőgömbbe lehet leadni, melyeket előre is köszönünk! 

A húsvéti ünnepekre készülve az újságos asztalról feltámadási mécse-
seket vásárolhatnak a Testvérek. Szeretettel ajánljuk ezeket a templomi 
szertartásokhoz. Egy darab mécses ára 200 Ft. 

A jövő vasárnap, Virágvasárnappal elkezdődik a Nagyhét. Bazitán és a 
10 órakor kezdődő plébániai szentmisében lesz barkaszentelés.  A jár-
ványügyi rendelkezések értelmében idén minden a templomban lesz meg-
tartva! 
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A szeretet jelei 
 

Amikor 2017. 
június 18-án a 
Szombathelyi Egy-
házmegye me-
gyéspüspökévé 
nevezték ki Székely 
János püspök 
atyát, akkor sokan 
kérdezték tőle, 
hogy címerében 
miért szerepel 
együtt a kereszt és 
Jézus bölcsője, a jászol. Akkor elmondta, hogy mindkettő az alázat jele: 
ahogyan Jézus egy kiszolgáltatott, parányi gyermek alakjában jött el 
közénk, ahogyan ezáltal egészen lehajolt az emberekhez, ez Isten alá-
zatának a jele. Ugyanígy a kereszt is, ahol Jézus engedte, hogy az Isten 
dicsősége leginkább háttérbe szorult, amikor a „fájdalmak férfija” el-
gyötörten is tudott másokért imádkozni, ahol a mindenség királya egy 
kereszten trónol, ott láthatóvá válik az Isten alázata. Kereszt és bölcső. 
Isten ilyen közel jött hozzánk! Amiként múlt vasárnap Jézus azt mondta 
Nikodémusnak: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta 
érte”, abban mindkét mozzanat benne van. Az is, amikor Jézus megtes-
tesült, e világra született a Szent Szűztől, aki „pólyába takarta és já-
szolba fektette” /Lk 2,7/ és az is, amikor az emberek üdvözítéséért „a 
mi kezünkre adta önmagát, engedte, hogy az emberek keresztre feszít-
sék.” (Kiengesztelődési Eucharisztikus ima). 

A bölcső már feltárja azt a titkot, hogy „nem azért küldte el Isten a 
Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerez-
zen a világnak” /Jn 3,17/. Ez Isten szeretete! A szeretet ugyanis „nem 
abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és 



elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.” /1 Jn 4,10/ Ez, a bölcsőnél 
megkezdett titok válik majd teljesen egyértelművé a kereszten. 

Elkészült a vándorbölcső és megújult Bazitán a templom előtti ke-
reszt. Látják-e az emberek a megszületendő új életben Isten ajándéko-
zó szeretetét és vajon feltekintve arra, „akit keresztülszúrtak” /Jn 
19,37/ az jut-e eszükbe, hogy Isten Fiát adta értünk? Most, hogy Plé-
bániánk területén is együtt szemlélhetjük a bölcsőt és a keresztet, 
valamennyiünknek rá kell ébrednünk arra, hogy micsoda felelősségünk 
van abban, hogy az emberek hogyan gondolkodnak Istenről! 

Miként a bölcső nem az emberi élet kezdete, úgy a kereszt sem az 
emberi élet vége. Hiszen az élet az anyaméhben kezdődik és a kereszt-
re válasz a feltámadás. Ezért nagyböjt végéhez közeledve a kereszt fája 
és a bölcső fája is az élet értékét hivatott tanúsítani.  

 

„Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe” /Lk18,31/ - nagyszombat 
 

Ezen a napon reggel ismét zsolozsma imádsággal kapcsolódunk bele az 
Egyház életébe. Szoros értelemben ezen a napon sincsen szentmise bemuta-
tás, hiszen, amit éjjel mutatunk be, azt már majd Húsvét vasárnaphoz számít-
juk. Ezen a napon már nincsen kereszt az oltáron, hiszen Jézus testét sírba 
helyezték. Ezért a szentsírnál való imádságos virrasztás éppen arra szolgál, 
hogy igazán közel legyünk a megváltó Krisztushoz.  

(Az esti szertartás kezdési időpontját a járványügyi előírások fényében 
tudjuk meghatározni!) Így „a sötétség beállta után” valamennyien a temp-
lomban gyülekezünk. Mivel a templomból hiányzik még az, akinek föltámadá-
sát várjuk, sötétben járunk és várjuk a világ Világosságának érkezését. Jó, ha 
mindnyájunk kezében már mécses van, hogy amikor a húsvéti gyertya bevo-
nul, meg tudjuk gyújtani róla saját gyertyáinkat. Így tehát „várakozó állás-
pont” jellemzi közösségünket. 

A szertartás a tűz megszentelésével kezdődik. Erről gyújtjuk meg a húsvéti 
gyertyát, és a fény erről terjed szét. Miután a húsvéti gyertyára keresztet 
rajzoltunk és megjelöltük, meggyújtjuk azt és ezzel a felszólítással indul a 
gyertya: „A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk 
és elménk homályát.” A templomba vonulva három helyen éneklem: „Krisztus 
világossága!”, amelyre közösen felelik „Istennek legyen hála!” és folyamato-
san egyre több mécses gyullad meg. Kérem, egymás mécsesének meggyújtá-
sában segédkezzenek, de ne gyufával, hanem a láng továbbadásával! A szen-
télyben elhelyezzük a gyertyát, megtömjénezzük, majd a húsvéti örömének-
kel felidézzük, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat művelt nemcsak a válasz-
tott néppel, hanem velünk, a mi üdvösségünkért is. 

Ezt 7 ószövetségi olvasmány követi, melyek végén zsoltár éneklünk, majd 
felállunk és egy-egy könyörgéssel imádkozunk. Csak ezt követően gyújtjuk 
meg az oltárgyertyákat és a templom világításait, miközben újra énekeljük a 
Dicsőség-et. A Dicsőség után lesz a szentlecke, majd újra megtanuljuk a már-
már elfeledett éneket, az Alleluját, amelyet nagyböjt kezdete óta nem éne-
keltünk. 

A prédikáció után elénekeljük a Mindenszentek litániáját, közben a keresz-
telőkúthoz vonulunk az asszisztenciával. Megáldjuk a vizet, amellyel nemcsak 
keresztelünk, de bűnbánatunk jeléül meghintjük magunkat is. Az áldó ima 
után párbeszédes formában megújítjuk keresztségi fogadásunkat. Ennek vé-
gén szenteltvízzel meghintem a jelenlévőket. 

Ezt követően az Egyetemes könyörgésekkel folytatódik a szentmise a szo-
kott módon. 

Az áldozás utáni könyörgést követően idén nem lesz a körmenet. Helyette 
egy rövid szentségimádásra borulunk le Jézus elé. Ezt követően lesz a húsvéti 
eledelek megáldása és végül a szentmise záró áldása. Noha hosszú szertartás 
után leszünk, meg kellőképpen benne járunk majd az éjszakába, készítsük 
szívünket, hogy örülni tudjunk a Krisztus feltámadásának! 
 

Anyakönyvi hírek  
Temetés 

Bajzik Lászlóné Boda Piroska: 2021. március 18. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Heti szentmisék rendje: 

Március 22, hétfő, 7 óra: + Keresztszülők 
Március 23, kedd, 18 óra: + Szülők, nagyszülők és testvérek 
Március 24, szerda, 18 óra: + Máté, + János, + Gyula és + Zoltán lelki-

pásztorok 
Március 25, csütörtök, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó 

Boldogasszony ünnepe), 
18 óra: + Gyula, + Lajos és Zoltán lelkipásztorokért; valamint meg-
fogant életekért 

Március 26, péntek, 18 óra: + Irén és József szülők 
Március 27, szombat, 7 óra: + Édesapa,  
Március 28, Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap 

7 óra: Élő unokák és szüleik 
8.30 (Bazita): Édesanya gyógyulásáért 
10 óra: Élő Péter és Johanna  
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa 


