
Cursillo lelkigyakorlatra várják az érdeklődőket a szervezők. További 
információról január 14-én, pénteken az esti szentmise előtt 17.45 től 
tart tájékoztatót Lipóczki Tamás. 

Templomunk karácsonyi díszítésének elbontásához kérjük a Testvé-
rek segítségét. A fenyőfák elbontása miatt a férfiakat is várjuk január 
15-én, szombaton 9 órára. Előre is köszönjük segítségüket! 

A püspök atya által kezdeményezett szinódusi találkozók sorozata 
tovább folytatódik. Január 14-én, pénteken, 17 órára Szombathelyen, a 
Szily Látogatóközpontba várják az ifjúsági közösségek, ministráns cso-
portok tagjait középiskolás és egyetemista korosztályból. Január 16-án, 
vasárnap, 15 órától pedig az idősekkel és nyugdíjasokkal lesz a találko-
zó ugyanazon a helyszínen. Erre az alkalomra plébániai közösségek és 
imacsoportok idős tagjait várják. Az érdeklődők jelezzék a plébánia 
hivatalban részvételi szándékukat! További részletek a kihelyezett pla-
káton olvashatók. 

Január a házáldások időszaka is. A hónap során szívesen megláto-
gatjuk otthonukban azokat, akik áldást szeretnének lakásukra kérni. A 
házáldásra a plébánia hivatalban lehet feliratkozni. Azok, akik már fel-
iratkoztak, őket folyamatosan értesítjük, mihelyst lehetőségünk van 
beütemezni meglátogatásukat. Köszönöm türelmüket! 

Január 17-21. között kerül megrendezésre az Ökumenikus imahét a 
keresztények egységéért. Az elfogadott miseszándékok miatt azon a 
héten reggel 7 órakor lesznek a szentmisék, de, hogy az esti órákban 
összejöhetünk-e a különböző felekezetek templomaiban, a járvány-
helyzet alakulásától függ majd.  

A Rózsafüzér Társulat tagjai következő időszakra vonatkozó ima-
szándékokat és beosztásukat a kápolnában vehetik át. 

Februárban kezdjük el a jegyes felkészítéseket! Kérjük, hogy min-
dazok, akik az idei esztendőben szeretnének (plébániánkon) egyházi 
házasságot kötni, jelentkezzenek a plébánia hivatalban! 

Megérkezett a Martinus újság legújabb száma, amely az újságos asz-
talról beszerezhető. 
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2022. január 9. 
Urunk megkeresztelkedése 

 

 

Mesélj, anya! 
 

„Mesélj, anya! Milyen 

voltam, amikor még kicsi 

voltam?... 

Mesélj rólam. milyen 

lettem, amikor már 

megszülettem? Sokat 

sírtam, vagy nevettem? 

Tényleg nem volt egy 

fogam sem? Ha én nem 

én lettem volna, akkor is 

szerettél volna?” – gyermekkori anyák napi vers jutott eszembe, való-
színű, nem véletlenül! 

Az életünknek van egy olyan különös időszaka, amelyről szinte sem-
mit nem tudunk, noha már megszülettünk, már információt gyűjtöt-
tünk a körülöttünk lévő világról, mindent megnéztünk, megszagoltunk, 
megnyaltunk… Mégsem emlékszünk vissza semmire. És bizony már 
akkor is voltak ünnepek, események, családi összejövetelek, amelyek 
miattunk voltak. Jöttek baba nézőbe, megvolt az első születésnap, el-
vittek magukkal a szüleink ide-oda, de mi ebből az ég egy adta világon 
semmire nem emlékszünk. 

Fénykép készült, hogy ez-az történt velünk, mesélnek arról, hogy 
mennyire szerettünk ezt-azt csinálni, hogy mi volt az első alkalom, 
hogy valami értelmezhető szót kimondtunk, mikor próbáltunk először 
felállni, hogy ami körülöttünk történt azt milyen érdeklődve figyeltük, 
na és azt, hogy milyen mélyen aludtunk, hogy szinte ágyúval lőhettek 
mellettünk, akkor sem ébredtünk fel… 

Életünk első időszakáról azért vannak ismereteink, mert meséltek 
már róla. 

És elmesélték-e már nekünk azt, hogy miként is volt a mi kereszte-
lőnk? Hogy a templomban hideg volt-e vagy hőség, hogy a pap mit 



mondott, hogyan végezte a keresztelési szertartást, kik voltak ott? 
Hogy amikor fejünkre öntötték a vizet, akkor sírtunk-e, vagy szó nélkül 
tűrtük? Hogy csendben aludtunk-e, vagy végigbömböltük az egészet? 
Hogy az újonnan meggyújtott gyertya lángját megfogtuk-e, vagy csak 
nyúltunk feléje? Elmesélték-e már, hogy volt-e fehér kisingünk, amit 
édesanya, nagymama, vagy éppen a keresztanya varrt, hímzett, aján-
dékozott? 

Jézus megkeresztelkedésének történetében egy egész részletes le-
írást hallunk. Mintha egy fényképet néznénk, amely egy sor mélyen 
bevésődött emléket idézne fel egy keresztelés körülményeiről: nem 
egy templomban, hanem a Jordán folyóban történt, kik voltak ott, hi-
szen állítólag az egész „nép keresztelkedni ment”, aki pedig a kereszte-
lést végezte, elég extrém liturgikus ruhát öltött: teveszőr és bőr öv. A 
keresztelendő nem kapott külön hímzett kisruhát, de egy lábbeliről szó 
van, saruról, amit leoldani sem vagyunk méltók. Ajándékként nincsen 
torta, sem csörgő játék, mert felismerheti a világ, hogy az igazi ajándék 
maga a megkeresztelt ember, miként a keresztelés szertartásunkban is 
benne van: „nagy öröm és ajándék a gyermek”. És egy pillantást vetünk 
a „Szülőre”, az Örök Atyára, akiről valamiféle érzelmi megnyilvánulás is 
elcsíphető, mert amikor ránéz az Egyszülött Fiára, Jézusra, akkor olyan 
érzés fogja el, hogy benne kedve telik. Csoportkép is készül: a Szentlé-
lek maga száll le, „mint egy galamb”, hogy ezáltal – egy fénykép erejéig 
– a teljes Szentháromság legyen látható. 

Bárcsak mindenkinek ilyen részletesen elmesélné valaki, hogy miként 
is volt a keresztelője, hogy még jobban értékeljük Istengyermeki éle-
tünket! 

 
Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyu-

lásáért és a járvány megszűnéséért: 
 
Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a 

mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz 
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének 
hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges 
lelkületet! Ámen. 

Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk! 

Plébániánk januári imaszándéka: A bazitai templom méltó hajléka 
legyen Istennek. A mesteremberek jó munkát végezzenek és az ott 
élők is elkötelezett hívő életet éljenek. 
 

Anyakönyvi hírek: 
Keresztelés 

Parragi Hanga: 2022.januiár 2. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Czupi Istvánné Takács Teodóra Zsuzsanna: 2022.január 5. 
Nagy Imréné Bischof Magdolna 2022.január 6. 

Nyugodjanak békében! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

Január 10, hétfő, 7 óra: + Ferenc 
Január 11, kedd, 18 óra: + Béla férj, édesapa, nagyapa 
Január 12, szerda,  
 8 óra: Riz László temetési szentmiséje 

18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa, a Plébániánkért és +András 
atyáért 

Január 13, csütörtök, Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító,  
18 óra: + György és Julianna 

Január 14, péntek, 18 óra: + Szülők, nagyszülők és hozzátartozók 
Január 15, szombat, Remete Szent Pál, 7 óra: + Krisztina 
Január 16, Évközi 2. vasárnap  

7 óra: + Anna és Ferenc szülők 
8.30 (Bazita)  
10 óra: + László férj, édesapa 
18 óra: Hálából az Isteni gondviselésért 
 

Plébániánk lelkipásztori munkatársai a mai nappal újabb esztendőre 
átveszik megbízólevelüket. Imádkozzunk értük, hogy Isten áldásával 
végezhessék szolgálatukat! 

Január 13-án, csütörtökön fatimai esténk lesz, amelyet Szeghy Csa-
ba atya, zalaszentgróti plébános vezet majd. 16 órától a fatimai rózsa-
füzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra lesz, 18 órakor 
pedig szentmise. Nagy szeretettel várunk mindenkit! Mivel vendég 
atyák is lesznek, ezért szentmise előtt és alatt is lesz lehetőség a szent-
gyónásunk elvégzéséhez. Bátorítok mindenkit, hogy éljen a gyónási 
lehetőséggel, hogy így a szentáldozásaink is még méltóbbak legyenek!  


