
Január 29, szombat, 7 óra: + Erzsébet 
Január 30, Évközi 4. vasárnap  

7 óra: + Jenő férj (+20. évf.) 
8.30 (Bazita)  
10 óra: + Mária és Gizella nagyszülők 
18 óra: + Gyula, élő családtagok és + hozzátartozók 
 

Tegnap megvolt a bérmálkozók egyik lelki napja. Kísérjük életün-
ket imáinkkal, hogy egyre elkötelezettebb, felnőtt keresztényekké vál-
janak! 

Január 25-én, kedden az esti szentmise után közbenjáró imádságra 
és szentségimádásra várjuk a Testvéreket. 

Január 28-án, pénteken 17 órától folytatódik az Imaiskola. Nem-
csak a gyerekeket, hanem azokat a felnőtteket is várjuk szeretettel, 
akik szeretnének kis csoportban beszélgetni az Evangéliumról.  

Jövő vasárnap a 10 órás szentmisére különösen is várjuk a gyere-
keket és családjaikat.  

Brenner János Papnevelő Intézetben nyílt napot tartanak  február 
19-én, szombaton. A papi hivatás iránt érdeklődők megismerhetik a 
Szeminárium és a kispapok életét. A részvételhez előzetes jelentkezés 
szükséges. 

A Házasság hete rendezvénysorozat keretében Szerelmi kalandtú-
rára hívják a szerelmes-, jegyes- és házaspárokat a szervezők. Színes 
feladatokkal várják azokat, akik szívesen vállalkoznak kapcsolatuk erő-
sítésére. A kalandtúrát teljesítő párok között értékes nyereményeket 
sorsolnak ki. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. 

Ezúton tájékoztatjuk a most nyolcadikos diákokat, hogy, Püspök 
atya megalapította a Boldog Salkaházi Sára Technikumot Szombathe-
lyen. Már a következő tanévre várják a jelentkezőket kisgyermek-
gondozó, szociális ápoló és oktatási szakasszisztens szakokon. További 
információ az Egyházmegye honlapján olvashatók. 

Az Adoremus februári számát az előfizetők a sekrestyében átvehe-
tik. 
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Plébániai Hírlevél  
 

2022. január 23. 
Évközi 3. vasárnap - Isten igéjének vasárnapja 

 

 

Hogy ne legyünk igétlenek 
 

Sokféle kö-
vetkezményről 

számoltak be 
azok, akik átes-
tek a koronaví-

rus-járvány 
fertőzésen. 

Voltak, akik 
arról panasz-
kodtak, hogy 
sokáig megma-

radt nekik az íz- és szaglásvesztés, vagy voltak, akiknek valamilyen vég-
tagfájdalmuk volt, mások azzal szembesültek, hogy éreznek ízeket, de 
összekeveredve: vagy mindennek volt valami kellemetlen mellékíze, 
vagy sem az édes sem a sós nem volt olyan intenzív, vagy éppen fals 
ízérzete volt valakinek. Volt, aki fáradékonyságra panaszkodott, amely 
hosszú ideig megmaradt. 

De egy igazán megdöbbentő következmény volt számomra, hogy vol-
tak, akiknél olyan idegrendszeri zavart okozott, hogy a beszédjükre lett 
hatással. Méghozzá olyan formán, hogy vannak szavak, amelyek nem 
jutnak eszükbe. Másnak meg a mondat ott van a gondolatvilágában, de 
kifejezni magát nagyon nehézkesen tudja, noha eddig ilyesfajta prob-
lémája soha nem volt. És egyre nehezebben viseli valaki ezt a fajta su-
taságát, hogy nem találja a szavakat, nem hiúságból, hanem azért mert 
érzi, hogy szavaink nélkül gyengébbek vagyunk. 

Coviddal, vagy anélkül de a lelki életben is nagyon könnyen fennáll 
annak a veszélye, hogy elfelejtünk szavakat. Szavakat, amelyek nem a 
mieink, hanem Isten szavai, Isten Igéje. 

Szinte elképzelhetetlennek tartjuk, hogy egy szeretett személynek 
szívünk mélyére bevésődött szavait csak úgy elfelejtenénk. Hányszor 



mondta már egymásnak szerelmes pár, hogy egy-egy mondatát, szavát 
„soha el nem felejti”? Hányszor jutott már eszünkbe szülőknek, nagy-
szülőknek évekkel, évtizedekkel korábban elmondott szavai, intelmei, 
amikor egy-egy élethelyzetben felismertük annak igazságtartalmát, 
mélységét, szépségét! Vagy tanítóink, tanáraink bölcs gondolatait, 
meglátásait úgy bevéstük, hogy semmiféle agymosás azt ki nem tudja 
törölni. Vagy ugyanígy voltak szentjeink, keresztény hőseink, nagyjaink, 
akiket érhetett akármilyen fenyegetés, kényszeríthették őket bárho-
gyan, semmiféle átnevelő tábor nem tudta kiradírozni szívükből Isten-
nek szavát. 

A mai világban meg valahogy azzal szembesülünk, hogy nagyon köny-
nyen bekövetkezik az, hogy elfelejtkezünk Isten Igéjéről. A protestáns 
keresztyén lelkészek szinte mindenre valamilyen bibliai igehelyet hoz-
nak elő példának, én meg sokszor Jézus legfontosabb mondatait sem 
tudom hibátlanul idézni. 

Általános iskolásként még viszonylag sok memoritert kellett megta-
nulnunk, verseket kívülről betéve. A szorzótáblát, vagy egy-egy sza-
bályt úgy kellett megtanulnunk,  – miként Elvira néni szokta mondani – 
hogy „ha álmodból ébresztenek is fel, akkor is tudni kell!” De bibliai 
idézetet olyan ritkán tanulok meg! Pláne úgy, hogy a pontos megtalá-
lási helyét is tudjam hozzá. Csak, ha valami már tényleg sokszor kerül 
elő, akkor rögzül – talán… 

Pedig szükségünk lenne keresztény életünkben is efféle fogódzó pon-
tokra, kapaszkodókra, minden pillanatban elővehető, találó mondatok-
ra. Milyen jó lenne, ha lenne a zsebünkben egy olyan bibliai „aduász”, 
amit bármely élethelyzetben segítségül tudnánk hívni! 

Ferenc pápa 2019-től erre a mostani vasárnapra helyezte azt a tema-
tikus emléknapot, amelyet hazánkban szeptember utolsó vasárnapján 
szoktunk megülni Szentírás vasárnapja néven. Isten Igéjének vasárnap-
ja nem valami rendkívülire hívja fel a figyelmünket, hanem arra az álta-
lános ajándékra, hogy Isten szavával éljünk! 

Milyen fájó lenne, ha válla fölött valaki csak úgy odavetné, miközben 
megvetően ránk gondol: „ezek ilyen igétlen keresztények”. Persze le-
het úgy egy mondat nyelvtanilag értelmes, hogy az alany és állítmány 
mellett nincs egy ige, de az élet, pláne a keresztény élet úgy lesz igazán 
értelmes – és talán egyedül így értelmes – ha a sok állítmány, bővít-
mény és tárgy mellett ott van az IGE is! Ez a vasárnap azért van, hogy 
még véletlenül se legyünk igétlen keresztények. 

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: 

 

Temetés 

Vincze László: 2022.január 18. 
Herbai Géza: 2022.január 18. 

Simon Ferencé Kerkai Mária: 2022.január 20. 
Kerkai Imréné Tóth Erzsébet: 2022.január 21. 

Cziráki Lászlóné Bátorfi Sarolta: 2022.január 21. 
Nyugodjanak békében! 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

Január 24, hétfő, Szelézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító, 7 
óra: Hálából  

Január 25, kedd, Szent Pál apostol megtérése 18 óra: Élő János és 
Anita házaspárért 

Január 26, szerda, Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök, 18 
óra: + László férj, édesapa, nagyapa 

Január 27, csütörtök, Merici Szent Angéla szűz,   
11 óra: Frühvirt Józsefné Nagy Ilona Margit gyászszentmiséje 
18 óra: + Magdolna 

Január 28, péntek, Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztaní-
tó, 18 óra: Hálából a műtétet végző orvosért 


