
Március 6, Nagyböjt 1. vasárnapja  
7 óra: Dömötör család élő és + tagjai 
8.30 (Bazita): + Erzsébet és Márton 
10 óra: + Béla férj, édesapa, nagyapa 
18 óra: + János és Margit szülők 
 

A mai vasárnap perselyadományait a katolikus iskolák javára gyűjtjük. Kö-
szönjük adományaikat! A háborús helyzet okozta borzalmak enyhítésére 
szervezendő gyűjtésre a közeljövőben kerül sor. Ezzel kapcsolatos részleteket 
püspök atya döntése szerint hirdetjük majd. 

Hálásan mondunk köszönetet mindazoknak, akik imáikkal, tevékeny köz-
reműködésükkel és részvételükkel segítették a Házasság hete programjainak 
megvalósulását! Kísérjük imáinkkal továbbra is a házaspárok életét!  

Március 2-án, Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti időszak. Ne felejt-
sük, hogy Hamvazószerda szigorú böjti nap. A Szentatya arra kér mindenkit, 
hogy hamvazószerdán a békéért tartsunk böjti napot, kérve Szűz Máriának, a 
Béke Királynőjének közbenjárását. Ezen kívül nagyböjt minden péntekén hús-
tilalom van a 14 éven felüliek számára. A jövő vasárnap valamennyi szentmise 
után a hamvazás szentelményében részesülhetnek mindazok, akik hamvazó-
szerdán nem tudtak eljutni szentmisére.  

Nagyböjt minden péntekén keresztúti ájtatosságot végzünk 17 órától. 
Hamvazószerdával megkezdődik plébániánk Karitász csoportjának nagy-

böjti adománygyűjtése, amely során a Testvérek tartós élelmiszer és pénz-
adomány felajánlásával segíthetik a plébániánk területén élő rászoruló csalá-
dokat. Minden adományt a templomban lehet leadni, melyeket előre is hálá-
san köszönünk! 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön 17 
órától szentségimádás, pénteken keresztút lesz, majd ezek után szentmise, 
szombaton pedig reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el. 

Pénteken folytatódik a Közösségek Közössége programsorozat. Ismét ér-
tékes, gondolatindító előadást hallgatunk meg a szentmisét követően, majd 
kiscsoportokban nyílik lehetőség a személyes hozzászólások megvitatására. 
Várunk mindenkit szeretettel! 

A jövő vasárnaptól kezdve három vasárnapon keresztül, minden szentmise 
után lehetőség nyílik az idei egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizeté-
sére a kápolnában. Kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges szíves-
kedjenek élni e lehetőséggel. Egyúttal hálásan köszönünk minden adományt, 
amellyel közösségünket támogatják. 

Az idei évben ismét megrendezésre kerül az Egyházmegyei családtábor 
2022. július 5-9-ig. Sok szeretettel buzdítom plébániánk családjait a részvétel-
re, képviseljük Zala megyét minél többen ezen az egyházmegyei eseményen. 
Részletek a kihelyezett plakáton és honlapunkon olvashatók. 

Plébániai Hírlevél  
 

2022. február 27. 
Évközi 8. vasárnap  

 

 

Hamvadó béke 
 

Álmunkban sem 
gondoltuk volna, hogy 
egy évek óta tartó jár-
ványhelyzet után lesz 
még bármi, ami megle-
petésként érhet ben-
nünket. Annyi mindent 
átéltünk már az elmúlt 
időszakban. Volt ebben 
veszekedés, civakodás, 
természeti katasztrófa, 
árvíz, belvíz, vörösiszap áradat, most legutóbb pedig a vírus helyzet. 
Voltak már kiéleződött konfliktus helyzetek, na, de az, hogy megint így 
elmérgesedjen valami, hogy ismét háborúról kelljen beszélni? 

És tessék, itt van! Úgy érkezünk meg az idei nagyböjtünk kezdeté-
hez, hamvazószerdához, hogy a levegő szó szerint puskaporos, Ukrajna 
felől a szél füst szagot, égett kormot, robbanás zaját, és jaj kiáltás hang-
ját hozza. Hamvazó szerdán a barka hamujába most Donyeck és Luhan 
felől szálló hamu is hullik. Egy kis tálban barkából megmaradt hamvak, 
a híradásokban hamvadó békéről hallunk és már tényleg csak egy lépés, 
hogy gondolatainkban emberi hamvakat látunk magunk előtt. 

És halljuk a felszólítást: „Emlékezz ember!” 
Mert sajnos mintha megint elfelejtettük volna, mintha megint nem 

emlékeznénk arra, hogy a fegyveres konfliktus vége soha sem győze-
lem, hanem mindenki vesztes, csak vannak, akiknek veszteségei vala-
mivel kevesebbek. De mindenki veszít! Elfelejtette az ember, hogy mit 
jelentett pár évvel ezelőtt a délszláv háború? TV-ből néztük, ahogyan a 
közel Keleten gránátok robbantak, meg fegyveresek masíroztak, puskák 
ropogtak és rakéták visítottak, és úgy néz ki, mintha az egészet csak, 
mint valami akciófilmet láttunk volna, ami az adrenalint növeli, de ta-
nulni nem fogunk belőle! És felkeltünk a TV elől és a pattogatott kuko-
rica morzsáit lerázzuk a pulóverről, félretesszük a kólás poharat nyúj-
tóztunk egyet és azt mondtuk: ilyen nem létezik, pláne nem itt, mert ez 



már civilizált világ része, közbiztonság és demokrácia, kultúra és egye-
temes emberi jogok nyilatkozata… Üdv, a valóságban! 

Emlékezz ember! Mire? Arra, hogy por vagy és porrá leszel! Én is, 
te is, ők is, mindannyian! Vlagyimir Putyin porhüvelye éppúgy semmi-
vé lesz, mint Volodimir Zelenszkij alakja, a Kreml-ből ugyanaz marad 
végül, mint a kijevi parlamentből. 

Emlékezni, hogy por és hamu, de arra is, hogy ember! Emlékezz! 
Embernek lenni nem csupán biológiai létünk megélése, hanem ember-
nek lenni, amit valami megkülönböztet az állattól! Emlékezz, hogy em-
ber vagy! Por és hamu, és benne valami, amit úgy hívunk, hogy halha-
tatlan lélek, meg egy másik részünk, amit meg úgy, hogy gondolkodni 
képes agyunk! Emberek vagyunk, akiknek ugyanúgy kedves tud lenni a 
kijevi csirkemell, mint egy orosz vodka.  

Persze most lenne jó, ha mint a múlt heti fatimai látnokok, most mi 
is belátnánk a kulisszák mögé, ha világosan látnánk és nem homályban 
tapogatóznánk, ha a miértekre egyenes válaszokat kapnánk, ha tudnánk, 
hogy mi is az igazság! Mert kinek adjak igazat? Az ukránnak, aki védi 
hazáját, de az orosznak is, aki segíteni akarja orosz ajkú társát; fontos-
nak tartjuk, hogy a donyecki orosznak éppúgy legyen joga, mint a kár-
pátaljai magyarnak, de értjük azt is mit jelent, hogy egy határon belül is 
megférhetne orosz, ukrán és magyar, mint nálunk a sváb, a magyar és a 
cigány. Miközben eddig azt mondták, egy nemzetnek nincs joga meg-
védeni minden erővel a határait pl. Délen, most ugyanazok azt monda-
nák, akár külföldi erővel is meg kell védeni egy másik nép határait Ke-
leten. 

Nem elég, hogy a nagyböjt végén fájdalommal, szenvedéssel, ke-
reszttel találkozunk és újra szembe kell nézni azzal, hogy az ember 
megölte Isten Fiát, de idén még a nagyböjt kezdeténél is azzal kell ta-
lálkozni, hogy gyűlölet, szenvedés, öldöklés; ember az embert. 

Félő, ha nem emlékezünk, hogy emberek vagyunk, hogy por és ha-
mu vagyunk, hamuvá lesz a béke is. 

Plébániai tájékoztató 
Köszönjük eddigi segítségüket a plébániai tájékoztató kihordásában! 

Van még néhány utca, ahová nem sikerült eljuttatnunk levelünket. 
Kérjük, hogy aki teheti, szíveskedjen segíteni a „postai szolgálattal”. 
 Átalszegett -, Köztársaság - és a Nemzetőr utcából egy kevés 
 Lukahegyi utca 

Meredek utca 
Vakaroshegyi utca 
Varkaus tér 

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulásáért 
és a járvány megszűnéséért: 

Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a mennyből 
meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz problémáit. Ma-
radj 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 márciusi imaszándéka: Családjaink békében és biztonság-
ban élhessenek, mindenkinek legyen méltó megélhetése, otthona, 
munkája. A szülők pedig kitartsanak egymás szeretetében! 
 

Anyakönyvi hírek: 
 

Temetés 

Kránicz Ernőné Móricz Mária: 2022. február 22. 
Szaknyéri Károly: 2022. február 24. 

Lapat Lászlóné Baki Eszter: 2022. február 24. 
Lapat László: 2022. február 24. 

dr. Madarász István: 2022. február 25. 
Nyugodjanak békében! 

 

Keresztelés: 

Molnár Dominik: 2022. február 20. 
Vizler Emília: 2022. február 26. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Február 28, hétfő, 7 óra: Hálából Valéria 90. születésnapján 
Március 1, kedd,  
 13.15 (Bazita): Cziráki László temetési szentmiséje 

18 óra: + Rezső és Piroska szülők, + Cecília és Zsuzsanna kereszt-
szülők 

Március 2, Hamvazószerda, 18 óra: + Gyula férj, + szülők  
Március 3, csütörtök,  
 8 óra: Borsos Sándorné Bicsák Jolán és Heves Elemérné Ekhard 

Rozália temetési szentmiséje 
18 óra: + János és Lujza szülők 

Március 4, péntek, 18 óra: Élő Bence 
Március 5, szombat, 7 óra: + István 


