
Június 28-július 2-ig lesz Hittantáborunk Bakon, Az Imatábor pedig júli-
us 11-18-ig Zalalövőn. Imádkozzunk a fiatalokért, gyermekekért, hogy 
Isten érintse meg szívüket és hitükben, elkötelezettségükben erősödhes-
senek a táborok ideje alatt. Köszönjük, ha valaki segíti, támogatja a tábo-
rok megvalósulását! 

Július 1-jétől nem lesz vasárnaponként 11 órás szentmise, mivel a ko-
rábbi évek tapasztalata alapján nyári időszakban a nyaralások miatt keve-
sebben tudnak itt helyben vasárnap szentmisén részt venni. Kérjük a ked-
ves Testvéreket, hogy ennek megfelelően mérlegeljék, hogy melyik 
szentmisén vesznek részt, mivel zárt térben továbbra is kötelező a távol-
ságtartás, így a köztes sorok még nem tölthetők fel nyáron sem. 

Továbbra is van lehetőség, hogy az útjára indított Szent József képet 
további családok fogadják otthonukba egy-egy hétre, hogy ezáltal is kérjék 
családjukra, otthonukra Szent József pártfogását és oltalmát! 

A jubiláns házaspárok egyházmegyei találkozója az idei évben is elma-
rad, azonban ismételten helyi szinten szeretnénk megszervezni. Várjuk 
azok jelentkezését, akik ebben az évben ünneplik házasságkötésük kerek 
évfordulóját. Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet telefonon. A találko-
zó pontos időpontjáról később adunk felvilágosítást.  

Megjelent Plébániánk kiadványának, az Örömhírnek legújabb száma, 
valamint a Martinus havilap júniusi példánya! Mindkettő megtalálható az 
újságos asztalon. Valamint az Adoremus júliusi száma átvehető a sekres-
tyében. 

100%-ban Plébániánkon készült levendulapárnák a Karitász csopor-
tunknak felajánlott adomány fejében elvihetők az újságos asztalról. 

Már javában zajlik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való je-
lentkezés. Az eseményre 2021. szeptember 5-12. között kerül sor Buda-
pesten. Plébániánk szeptember 10-én, pénteken a Papp László sportaré-
nában megrendezésre kerülő ifjúsági találkozóra, szeptember 11-én, 
szombaton a családi napra és az azt lezáró Kossuth téren 17 órakor kez-
dődő szentmisére és fáklyás körmenetre, valamint szeptember 12-én, 
vasárnap a záró pápai szentmisére indít közös autóbuszt. Kérjük, szíves-
kedjen a plébánia hivatalban jelezni, aki el szeretne jönni valamelyik ese-
ményre a regisztráció miatt. Akik tavaly már regisztráltak, kérjük ők is erő-
sítsék meg részvételi szándékukat! 
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Akár ke-
resztrejtvény 
feladványai 
között is sze-
repelhetne a 
címben sze-
replő két 
betűs szó. 
Érdekes le-
het, hogy 
kinek mi jut 
eszébe erről 
vízszintes, a két betűs szóról. Vajon az ember leghűségesebb társa, a 
kutya, vagy aki focilázban ég, annak az éppen most zajló Európa Baj-
nokság kétbetűs rövidítése? Az internetre akár kisbetűvel, akár nagy-
betűvel, akár kis- és nagybetűvel írom be, mindig a labdarúgó bajnok-
ságot dobja ki. Rá lehet fogni, hogy mert ilyen az algoritmus, vagy ha 
nem ezt akarom, akkor írjam azt, hogy kutya… De tudomásul kell ven-
nem, hogy a világviszonylatban is meghatározó sporteseménynek szá-
mító  kupamérkőzések sokak életét alakítja át: az amúgy megszokott, 
hétköznap délutáni és esti elfoglaltság vagy hétvégi semmittevés he-
lyébe most bizony fix programként lépett be, hogy figyelemmel kísér-
jék az országok színeiben játszó nemzeti tizenegyek küzdelmeit.  

És mindez most nem csupán azért keltette fel az érdeklődésemet, 
mert a portugálok, vagy éppen most a franciák ellen játszott bravúros 
meccsek nem a papírforma szerint alakultak, hanem sokkal jobb ered-
mények születtek, mintsem azt én, avatatlan és focit csak távolról fi-
gyelő eleinte gondoltam volna. Hanem már annak is tudtam örülni, 
hogy hallottam, a magyar csapat is kijutott az UEFA által meghirdetett 



játékokra. Sőt még inkább felkeltette az érdeklődésemet, amikor azt 
lengették be, hogy drága Magyar hazánk is a rendezők között lehet, 
vagyis a sportesemények némelyikét itt játsszák fővárosunkban, Buda-
pesten. És láss csodát, megjelent a logók között is budapesti látképünk 
stilizált nevezetessége, a Lánchíd. London, Baku Bukarest, Amszter-
dam, Dublin és még más egyéb városok, összesen 11-en rendezhetik 
meg közösen a tavalyról elhalasztott labdarúgó tornát. Már ez is kellő-
képpen fel tudta hívni magára a figyelmemet. Noha, mint mondtam, 
nem én vagyok az Egyházmegye legnagyobb focirajongó papja. 

De az, hogy büszkeséggel tölt el már annak a tudata, hogy hazánkat is 
képviselik a fiúk a pályán, hogy nemzetközi szinten jelentős sportese-
ménynek tudunk otthont biztosítani legalább néhány meccs erejéig, 
már ez klassz érzés! Na, de amikor meg hallom az eredményt…! Mint 
pl. szombat délután, amikor Andráshidára igyekeztem a bérmálásra és 
már megérkeztem, leparkoltam, de csakis a kötelességtudat szállított 
ki az autóból, hogy most már hangolódnom kell a bérmálási szentmisé-
re, mert pattanásig feszült a hangulat még rádión keresztül is, hogy na 
vajon sikerül-e nyerni, vagy legalább tartani az eredményt. Vagy a 
kommentátor közvetítő szavain keresztül szinte feszülten ültem az au-
tóba, hogy meddig bírják még azt az intenzív támadási hullámot, amit a 
meccs utolsó negyedében meg kellett élniük. És mondom, mindezt 
úgy, hogy nem érzem életem kihagyhatatlan részének a focit. De ez 
most más! Próbáltam megélni a pillanat egyediségét, visszahozhatatlan 
varázsát. Azt, hogy azok ott 11-en a pályán tudnak egy célért úgy küz-
deni, mintha az életük múlna rajta. Vagy az a közel hatvanezer ember, 
akik a lelátókról akár egyik, akár másik nemzet csapatának szurkol, ők 
tudnak lelkesíteni, bátorítani, ösztönözni, csupán a jelenlétükkel, vagy 
akár hangjukkal és egész testükkel két marokra való embert olyan tűz-
be hozni, hogy abból valami emberfeletti teljesítmény tud születni. 

De bevillant az is, hogy vasárnap Bazitán egy kis minisztránsunk első-
áldozó lesz. Nem közvetíti TV, mégis igazi küzdelemről van szó, amelyet 
az a kis fiatal keresztény megvív az élet arénájában. Nem szurkolnak 
neki százak, de ezrek és milliók várják, hogy általa és benne győzedel-
meskedjen a jó a rossz felett, hogy miatta szebb legyen majd a vilá-
gunk, hogy kézzelfogható legyen a mindennapokban a becsület, a küz-
deni tudás, a tenni akarás, a nemes célokért való áldozat hozatal, a 
sportszerű játék utcán, iskolában, munkahelyen, azaz az életben. 

És mi azt szemlélhetjük, hogy bajnokot avatunk! Nem Európa-, világ-, 
vagy helyi-, bazitai bajnokságon, hanem ez a szív bajnoksága. Az a fajta 
bajnokság, amelyet mindannyiunknak, minden nap, minden pillanat-
ban meg kell vívnunk, amikor az EB azt jelenti, hogy Emberségből Baj-
nok! 
 
Anyakönyvi hírek  

Keresztelés 

Mavolo Mira Bella: 2021. június 13. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Harkány Lajosné Takács Gyöngyi: 2021. június 17. 
Nyugodjék békében! 

 

FORMÁCIÓK A HÉTRE 
Június 21, hétfő, Gonzága Szent Alajos szerzetes, 

7 óra: + Kereszt- és bérmaszülők, + Mária 
Június 22, kedd, Nolai Szent Paulinusz püspök; Fisher Szent János 

püspök és Morus Szent Tamás vértanúk, 7 óra: + Emma 
Június 23, szerda, 7 óra: + Judit 
Június 24, csütörtök, Keresztelő Szent János születése, 

7 óra: + András atya 
Június 25, péntek, 7 óra: + Éva 

Június 26, szombat, Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító; 
Szent Josemaria Escrivá de Balaguer áldozópap, 7 óra: + István 

Június 27, Évközi 13. vasárnap 
7 óra: + László férj, édesapa, nagyapa 
8.30 (Bazita): + Takács András atya (+2.évf) 
10 óra: + Vilmos és Erzsébet szülők, + Gyula és Ferenc testvérek, 

+ István 
11 óra: Betegekért és egészségügyi dolgozókért 
18 óra: + István és Anna szülők, nagyszülők 

A héten, június 22-én lesz következő Szent Rita kilencedünk. A reg-
geli szentmisét követően, aki tud, maradjon még egy rövid imádságra 
és kérjük e Szent közbenjárását reménytelennek látszó helyzeteink 
megoldásáért! 


