
 

Szentmise szándékok előjegyeztetésére van lehetőség a következő év első 
felére. Bátorítom a híveket, hogy szentmisével emlékezzenek meg élő, vagy el-
hunyt szeretteinkről! 

Rómába induló zarándoklatot szervez Plébániánk. Március 6-10ig. Három 
teljes napot töltünk az örök városban. A zarándoklat iránt érdeklődőket megbe-
szélésre várjuk november 18-án az esti szentmisét követően 18.45-től a Szent 
József Házba. 

November 26-án 14 órától Adventi koszorúkötésre várjuk az érdeklődőket a 
Szent József Közösségi Házba! Az elkészült adventi koszorúkat november 27-én, 
advent 1. vasárnapján a 10 órakor kezdődő szentmisében áldjuk meg. 

Szintén november 26-án Egyházmegyei Családi Lelkinapra várják egyházme-
gyénk családjait Szombathelyre. Varga László kaposvári megyéspüspök tart elő-
adást és számos más érdekes programmal készülnek a szervezők. A részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet november 15-ig lehet megtenni a 
kihelyezett plakáton olvasható elérhetőségen. Bátorítjuk a Testvéreket, hogy 
minél többen kapcsolódjanak be egyházmegyénk programjaiba is! 

A kárpátaljai, magyarok lakta Visk településen lévő Mustármag Óvoda na-
gyon nehéz helyzetben van, nagyon nehezen teremtik elő a gyerekek élelmezé-
séhez szükséges alapanyagokat. Ezért a Miniszterelnökség, a Zala Megyei Civil 
Közösségi Szolgáltató Központ és a Katolikus Karitász közös együttműködésben 
adománygyűjtést szervez részükre. 

Ehhez csatlakozik plébániánk Karitász csoportja gyűjtése is, amelynek kere-
tében az alábbi tartós élelmiszereket fogadják a templomban november 25-ig a 
mindkét bejárat közelében kihelyezett papírdobozokba: rizs, száraztészta, leves-
tészta, búzadara, kukoricadara, nutella, (nem házi) lekvár, paradicsompüré, 
babkonzev, kukorica konzerv. 

Aki pénzbeli adománnyal szeretné támogatni a kárpátaljai Mustármag Óvo-
dát, az a 74000236-10035773-00000000 számlaszámon teheti meg "Kárpátaljai 
adománygyűjtés" megjegyzéssel. Minden adományt hálásan fogadunk! 

Egyúttal már most, előre hirdetjük, hogy Plébániai Karitász csoportunk szo-
kásos adventi adománygyűjtése 2022. november 27-én, advent első vasárnapján 
indul. 

November 28-án 18 órától a Családkapocs Egyesület és a Keresztény Értel-
miségiek Szövetsége "Beszélgessünk a családról! - Kiteljesedés a családban" 
címmel kerekasztalbeszélgetést szervez a Belga Étteremben. A program ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. 
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele  

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére 2022 
Kedves Testvérek! 
Huszonnégy év – ez kevesebb, mint egy emberöltő. Mindössze ennyi adatott az 

egyik legismertebb magyar szentnek, a szolgálatkész fiatalok, az édesanyák és az 
özvegyek példaképének, Árpád-házi Szent Erzsébetnek. A tevékeny szeretet földi 
megtestesítője mégis teljes életet élt. Abban a rövid időben, ami itt a Földön ada-
tott neki, volt vidám gyermek, szerelmes feleség, szerető édesanya, gyászoló 
özvegy, de mindenekelőtt az elesetteken segítő ember. Olyan, aki meggyőződés-
ből és teljes odaadással tette a jót. Életszentsége kortársai számára teljesen nyil-
vánvaló volt, ezért is volt lehetséges, hogy alig három évvel a halála után már a 
szentek között tisztelték. 

Árpád-házi Szent Erzsébet évről évre visszatérő ünnepe jó alkalom, hogy fel-
emeljük tekintetünket saját életünk mindennapi problémáiról és kinyissuk szí-
vünket a nálunk nehezebb helyzetben lévők felé. II. András királyunk lánya jól 
ismerte Szent Jakab apostol figyelmeztetését: „az embert a tettek teszik igazzá, 
nem a hit egymagában” (Jak 2,24).  

Szent Erzsébet élete maga volt a tanúságtétel. Tanúságtétel Krisztus mellett, ta-
núságtétel a szeretet határtalansága mellett. Vagyonát teljes egészében a szegé-
nyek, rászorulók támogatására fordította. Csodái, legendái évszázadok óta adnak 
világszerte iránymutatást kereszténységből és emberségből mindenkinek. Életé-
nek megrendítő mozzanata, hogy egyszer a templomban, Szűz Mária előtt levette 
fejéről a koronát és arccal a földre borult, mert úgy érezte, nem lehet díszesebb 
korona a fején, mint égi Édesanyjának. Ebből az apró cselekedetből is láthatjuk, 
hogy szolgálata nem pusztán öncélú segítés volt, hanem Isten Országának tettek-
ben megnyilvánuló hirdetése. 

XVI. Benedek pápa így ír az Egyház karitatív tevékenységéről a Deus caritas 

est kezdetű enciklikában: „Az Egyház lényege hármas feladatban mutatkozik 
meg: Isten Igéjének hirdetése (kerygma-martyria), a szentségek ünneplése 
(leiturgia), a szeretet szolgálata (diakónia). E három feladat kölcsönösen föltéte-
lezi egymást, és nem szakíthatók el egymástól. A szeretetszolgálat az Egyház 
számára nem valamiféle jótékonyság, amit másokra is rá lehetne bízni, hanem a 
lényegéhez tartozik, tulajdon lényegének mellőzhetetlen kifejezése” (Deus caritas 
est, 25). 

Ez az a lelkület, amelyet igyekszünk megvalósítani Egyházunk karitatív tevé-
kenységei során is. Ne feledjük, hogy Krisztus követőinek a rászorulókat segítő 
szolgálata már a kezdeti időkben kivívta a pogányok csodálatát is, és figyelmüket 



a keresztény közösségre irányította. Kétezer éves történelmünk során az Egyház 
tagjai minden történelmi korban törekedtek szeretettel segíteni a rászorulókon, 
így téve tanúságot arról, hogy Krisztushoz tartoznak. 

A Katolikus Karitász munkatársai, önkéntesei azon dolgoznak, hogy a Szent Er-
zsébet életében megnyilvánuló tevékeny szeretet ma is része legyen Egyházunk 
mindennapjainak. Az ő példája nyomán a Katolikus Karitász is magáénak vallja 
Ferenc pápa gondolatát, amelyet idén október 19-én a Világélelmezési Fórum 
résztvevőihez címzett: „magát az embert kell a figyelem középpontjába állítani, 
teljes valóságában és minden valós szükségletével együtt, főként a nélkülözőkre 
gondolva”. Február óta a nélkülözők új csoportjával találkozunk. Hazánk igyek-
szik minden olyan eszközzel segíteni, ami a leginkább rászorulók és a béke érde-
kében áll. A Katolikus Karitász munkatársai a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia szándéka szerint folyamatosan jelen vannak a magyar-ukrán határnál, se-
gélyszállítmányokat juttatnak el Kárpátaljára és a háborús övezetekbe is. Komp-
lex segítséget adnak a hazánkban letelepedni vágyóknak: gyorssegély mellett 
albérleti támogatással, jogi ügyekben vagy munkahely- és iskolakeresésben nyúj-
tott tanácsadással, ám a legfontosabb, hogy személyes jelenléttel, emberséggel, 
krisztusi szeretettel fordulnak a rászorulókhoz.  

Keresztény emberként minket különösen is elborzaszt a háború. Hiszünk benne, 
hogy egymás kölcsönös tisztelete, megértése az, ami előmozdíthatja a békét. Pon-
tosan hatvan éve, 1962 őszén kezdődött a II. Vatikáni Zsinat, amelynek egyik 
központi gondolata éppen a béke volt. A zsinati atyák szerint a béke „annak a 
rendnek a gyümölcse, melyet Teremtője oltott bele az emberi társadalomba, s 
amelyet az egyre nagyobb igazságosságra szomjazó embereknek kell megvalósí-
taniuk” (II. János Pál pápa üzenete a Béke 35. világnapjára; 2002. január 1.). 

Nem is kell azonban hazánkon kívülre néznünk, hogy nehéz helyzetben lévőket 
találjunk. Itthon is szembesülünk az energia és az élelmiszerek drasztikus áremel-
kedésével, tapasztaljuk hétköznapjainkban is, hogy számos családnak, közösség-
nek, iskolának vagy vállalkozásnak jelentenek súlyos nehézséget a megemelke-
dett költségek. Szent Erzsébet példáját követve arra buzdítunk mindenkit, hogy az 
előttünk álló nehéz időkben legyünk hasznos eszközök Isten kezében, vegyük 
észre a környezetünkben segítségre szorulókat és lehetőségeink szerint vegyünk 
részt a krisztusi cselekvő szeretet gyakorlásában. Ferenc pápa erre buzdított szep-
tember 27-én, Páli Szent Vince szavait ajánlva követői figyelmébe a közösségi 
médiában írt bejegyzésében: „Kérjük az Egyház és a magunk számára a kegyel-
met, hogy meglássuk az éhező, szomjazó, idegen, ruháitól és méltóságától meg-
fosztott, beteg, rabságban lévő emberben az Úr Jézust”. 

Bizalommal kérjük híveinket, hogy november 20-án, vasárnap perselyadomá-
nyaikkal is segítsék Egyházunk karitatív és szociális szolgálatát, amely Isten 
gondviselő, irgalmas szeretetét mutatja fel.  

Kelt Budapesten, 2022. november 5. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
Plébániánk novemberi imaszándéka: A kertvárosi és a bazitai templom hirdesse 
Isten dicsőségét. Hálából a mesteremberek által elvégzett munkáért és, hogy az 
itt élők is elkötelezett hívő életet éljenek! 

Anyakönyvi hírek: 
Keresztelés 

Horváth Alex: 2022. november 6. 
Isten éltesse közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Bajor László Gyula: 2022. november 11. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

November 14, hétfő, 7 óra: Segítő Szűzanya tiszteletére 
November 15, kedd, Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító, 18 óra: Sütő 

család + tagjai 
November 16, szerda, Skóciai Szent Margit, 18 óra: + Antal férj, édesapa, 

nagyapa (+3.évf.), élő és + hozzátartozók 
November 17, csütörtök, Nagy Szent Gertrúd szűz, 18 óra: + Eszter gyermek, 

édesanya, testvér 
November 18, péntek, A Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése, 18 

óra: + Jenő férj, édesapa 
November 19, szombat, Árpád-házi Szent Erzsébet, 7 óra: + István János 
November 20, Krisztus, a Világmindenség Királya 

7 óra: + Zoltán 
8.30 (Bazita) 
10 óra: + Gábor, Franciska szülők, Gábor fiúk 
18 óra: Sándor, Stárics és Beke család + tagjai 

 

Ma este lesz következő Fatimai esténk, amelyen Pete Polgár Máté rédicsi 
plébános atya lesz a vendégünk. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 
17 órakor szentségimádási óra kezdőik, 18 órakor pedig szentmise. Szeretettel 
várunk mindenkit!  

Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe lesz, az Évközi időszak utolsó vasár-
napja. Kérjük Krisztust, a mindenség Királyát, hogy adjon békét a világnak! 

Szintén jövő vasárnap Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan országos szin-
ten gyűjtést rendezünk a Katolikus Karitász javára. Aznapi perselyadományainkat 
a Katolikus Karitásznak juttatjuk el. Hálásan köszönünk minden nagylelkű ado-
mányt, amellyel támogatják a szeretetszolgálatot! 

Aznap délután 15 órától várják a testvéreket a ferences templomba a Kari-
tász jótékonysági műsorára. Részletek a hirdetőtáblára kihelyezett plakáton. 

Örömmel adjuk hírül, hogy megyéspüspökünk plébániánk két lelkipásztori 
munkatársát, dr. Varga Pétert és Gecseg Józsefet, akolitusi szolgálattal bízza meg 
november 27-én a 18 órakor kezdődő szentmise keretében Szombathelyen a 
Székesegyházban. Imádkozzunk értük és amennyiben lehetőségük engedi, ve-
gyünk részt a szertartáson! 


