
 

Január 4-én várjuk az érdeklődőket a „Békességben Együtt” elneve-
zésű programra! Közösségi időtöltés, hasznos elfoglaltsággal. Mint ré-
gen, téli estéken együtt voltak az emberek, hogy beszélgessenek, éne-
keljenek, imádkozzanak és közben valamit dolgozzanak is. 15 órától kö-
zös diópucolás közben éneklés, beszélgetés, 17.15-től rózsafüzér a 
templomban majd 18 órától szentmise. A dió roppantásához és pucolá-
sához szerszámot hozzunk magunkkal! Várunk mindenkit szeretettel! 

Január 5-én helyezik örök nyugalomra XVI. Benedek emeritusz pá-
pát, imádkozzunk lelki üdvéért! 

Január 6-án, pénteken, az Úr megjelenésének, Vízkeresztnek ünne-
pe lesz. Ez a nap parancsolt ünnep, vagyis szentmise látogatási kötele-
zettségünk van. Bazitán 16.30-kor, a plébániatemplomban pedig reggel 
18 órakor lesz szentmise és ünnepélyes vízszentelés. A szentmisét köve-
tően 19 órától a Szent József Házba Társasjáték Estre várjuk a testvére-
ket! Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók! 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek, elsőszombat. Csütörtökön 
és pénteken 17 órától szentségimádásra, 18 órától szentmisére várjuk a 
testvéreket, szombaton reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk 
el. Püspök atya szándékának megfelelően elsőszombatonként könyörgő 
napot tartunk a békéért. Egyéni felajánlásainkkal, lemondásainkkal és 
közösségi imáinkkal is kérjük a Béke Fejedelmét a háború és a konfliktu-
sok megszűnéséért! 

Január 8-án, vasárnap a lelkipásztori munkatársak veszik át megbí-
zólevelüket a 10 órai szentmisén. Szeretettel várjuk a Testvéreket, hogy 
imádsággal támogassuk azokat, akik közösségünkben kiemelt szolgálatot 
látnak el! 

Szintén aznap, 15-17 óráig lesz a nyugdíjasok találkozója a szinódus 
jegyében, melyet az Egyházmegye szervez. Helyszín a Mindszenty iskola 
kápolnája. Vendég: Fekete Szabolcs Benedek püspök atya. Részletek a 
kihelyezett plakáton. 

Februárban kezdjük el a jegyes felkészítéseket! Kérjük, hogy minda-
zok, akik az idei esztendőben szeretnének (plébániánkon) egyházi házas-
ságot kötni, jelentkezzenek a plébánia hivatalban! 
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Megkezdjük a Jézus szent nevibe’ 
Január 3-án ünnepeljük Jézus névnapját. A 

névnapokon általában védőszentjeinket kö-
szöntjük, de valahogy ez a névnap másabb. 
Magyarországon lehet, hogy talán nem is en-
gedélyeznék, hogy valaki Jézus nevét felvegye, 
de külföldön, különösen a latin nyelvterületen 
nem is annyira különleges: pl. Jesus Navas 
spanyol focista, vagy Gabriel Jesus brazil labdarúgó. Jézus nevének ünnepe 
igazán jó lehetőség, hogy átgondoljuk, miként is hívjuk segítségül a Megváltót. 

A Jézus név nem volt ismeretlen, vagy ritka a Közel-Keleten az antik korban 
sem. Beszédes név volt, ami azt jelenti Jahwe a szabadító. De inkább Józsue 
formában használja az Ószövetség. Az Újszövetség korára a Józsue név már 
inkább az arámi Jesua az eredeti héber Jehosua rövidülése lett. Az ószövetségi 
bölcsességi irodalom egyik gyöngyszeme, amit csak úgy szoktunk hívni, hogy 
Sírák fiának könyve, szerzője is egy Jézus nevű ember, aki a Kr.e. 2. században 
élt és görögre fordította nagyapja írását. 

De Mária és József nem azért ezt a nevet adták Jézusnak, mert ez akkoriban 
trendi volt, vagy mert szépen csengő név volt, hanem mert Isten akart üzenni 
ezen a néven keresztül is. Máriának Gábriel arkangyal mondta el, hogy milyen 
nevet kell adni a születendő gyermeknek: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál 
Istennél. Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ő: a 
Magasságbelinek Fia. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.” /Lk 
1,31-32/, Szent Józsefnek pedig álmában jött az utasítás: „Úr angyala álmában 
megjelent neki és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni felesége-
det, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és 
a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől” /Mt 1, 20-21/. 
Innentől kezdve eldőlt, hogy a Megváltó neve az nem csak egy név, hanem 
benne Isten tervének üzenete rejlik. 

Az Újszövetség lapjain többször visszaköszön, hogy a Jézus név micsoda erő-
vel bírt: pl. Márk evangéliumában olvasunk arról, hogy Heródes királyi idejében 
Jézus neve egyre ismertebbé vált. Itt sem csupán a név lett egyre gyakoribb a 
gyermekeknek adott nevek között, hanem a mi Jézus Krisztusunk neve lett egy-
re ismertebb: „Hallott erről Heródes király, mert neve ekkorra már közismertté 
vált, és azt beszélték, hogy Keresztelő János támadt fel a halálból, és ezért van 
csodatevő ereje.” /Mk 6,14/ Vagy az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk, hogy 
amikor Péterék a nép elé álltak és megvallották hitüket, tanították őket, akkor 
Péter apostol Jézus nevében való megkeresztelkedésre buzdít: „Térjetek meg, és 



keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatá-
ra, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” /ApCsel 2,38/. És amikor az aposto-
lok a nyilvánosság elé mertek állni, akkor imára menet Jézus nevében tettek 
csodát: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti 
Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!” /ApCsel 3,6/. A zsidó vallási vezetők 
azt tiltják nekik, hogy „Jézus nevében” tanítsanak, tegyenek csodát. Mindenki 
érezte és tudta, hogy ebben a névben hatalom és erő van. 

Szent Pál apostol pedig a Kolosszei közösségnek írva fogalmazza meg: „Bár-
mit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa adva hálát 
az Atyaistennek!” /Kol 3,17/. Innentől kezdve már nemcsak a rendkívüli helyze-
tekben, hanem az élet minden területén való helytállásunkhoz, tanúságtételünk-
höz úgy kellene nekiindulnunk, hogy Jézus nevében tesszük. 

A régi öregek száján hányszor, de hányszor ott volt fohászként, bármibe kezd-
tek bele, hogy „no, akko’ a Jézus szent nevibe’ ezt is megkezdjük”. Nem azért, 
mert hibátlanabbak, bűntelenebbek, szentebbek lettek volna, mint a mai ember, 
hanem mert felismerték, hogy a munka így se, úgy se kevesebb, de ha már tenni 
kell, akkor Jézus nevében tegyük, az Ő segítségét kérve. 

Az új esztendőt mi is megkezdjük a Jézus szent nevében! 
 

Boldog új évet kívánunk  
plébániai közösségünk minden tagjának! 

 

Ima a Szombathelyi Egyházmegyéért 
Mindenható Örök Isten, áldd meg, oltalmazd, és töltsd el kegyelmed-

del egyházmegyénket!  
Áldd meg papjainkat, szerzeteseinket és papnövendékeinket! Add, 

hogy őrizzék az imádság lelkületét, és a nagylelkű, szolgáló szeretet útját 
járják! Add, hogy hűségesek maradjanak a kereszthordozás idején is! 

Áldd meg egyházmegyénk családjait! Adj a házastársaknak hitet, hűsé-
get és őszinte szeretetet!  

Áldd meg fiataljainkat! Segítsd őket, hogy növekedjenek a szív bölcses-
ségében, az irántad és a felebarát iránti szeretetben!  

Áldj meg egyházmegyénkben minden Téged követő keresztényt, és 
áldd meg mindazokat, akik talán még nem is tudják, de utánad vágya-
koznak! Fölajánlom imádságomat, szenvedésemet, szeretetemet egy-
házmegyénk egész közösségéért.  

Boldogságos Szűz Mária, Egyházunk Anyja – könyörögj értünk! 
Szent Márton, egyházmegyénk védőszentje – könyörögj értünk! 
Egyházmegyénk összes szentjei és boldogjai - könyörögjetek értünk! 

Ámen. 

Plébániánk januári imaszándéka: Megfogant életekért, újszülöttekért, 
kisbabákért, különösen azokért, akiket plébániánk vándorbölcsőjében 
ringattak, vagy akik ezután fognak ebben pihenni. Adjon nekik az Úr sze-
retetteljes családi légkört, tartós egészséget és örömteli, hosszú életet, 
valamint a keresztség által elnyert istengyermeki méltóságot! 
 

Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztelés 

Nagy - Takács Máté: 2022. december 25. 
Horváth Patrik Balázs: 2022. december 26. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Január 2, hétfő, Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely, püspö-

kök és egyháztanítók, 7 óra 
Január 3, kedd, Jézus Szent Neve,  

8 óra: Kemenes Zoltánné Jónás Margit temetési szentmiséje 
18 óra: + Szülők, nagyszülők, + testvér 

Január 4, szerda, 18 óra 
Január 5, csütörtök, 18 óra: + XVI. Benedek pápáért 
Január 6, péntek, Urunk megjelenése, Vízkereszt,  

16.30 (Bazita): 
18 óra: + Szülők és testvérek 

Január 7, szombat, Penyaforti Szent Rajmund áldozópap, 7 óra: + Ir-
ma 

Január 8, Urunk megkeresztelkedése 
7 óra: 
8.30 (Bazita): + Egyed Elekné: Mária és férje Elek, + nagyszülők 
10 óra: Az Olajfa közösség családjaiért 
18 óra: Élő József testi, lelki egészségéért 

 

A gyermekek karácsonyi pásztorjátékáról készült videót megtekint-
hetik plébániánk honlapján. 

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.  

Január 3-án, kedden a szentmise előtt Szentségimádást tartunk, 
amelynek végén a Jézus Neve litániát imádkozzuk el. 


