
 

Január 13, péntek, Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító 
9 óra (altemplom): + Biczó Ferencné Rozália gyászmiséje és temetése 
14 óra (altemplom): + Horváth Julianna gyászmiséje és temetése 
18 óra: + György és Julianna 

Január 14, szombat, , 7 óra: + János testvér 
Január 15, Évközi 2. vasárnap 

7 óra:+Mária édesanya, nagymama 
8.30 (Bazita):  
10 óra: Hálából 
18 óra: +Lajos férj édesapa, Anna és József szülők, nagyszülők, Mária 

testvér 
 

A mai vasárnap a lelkipásztori munkatársak veszik át megbízólevelüket a 
10 órai szentmisén. Szeretettel várjuk a Testvéreket, hogy imádsággal támo-
gassuk azokat, akik közösségünkben kiemelt szolgálatot látnak el! 

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

A gyermekek karácsonyi pásztorjátékáról készült videót megtekinthetik 
plébániánk honlapján. 

Január a házáldások időszaka is. A hónap során szívesen meglátogatjuk 
otthonukban azokat, akik áldást szeretnének lakásukra kérni. A házáldásra a 
plébánia hivatalban lehet feliratkozni.  

Január 13-án, pénteken lesz következő fatimai engesztelő estünk. 16 óra-
kor rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádás, közben szentgyónási 
lehetőséggel. 18 órakor szentmise, amelyet Véghi Csaba szécsiszigeti plébános 
vezet. Használjuk fel az engesztelő alkalmakat szentgyónásaink elvégzésére, 
mert a vasárnapi szentmisék előtt korlátozottan van lehetőségünk. 

Január 14-én, szombaton 9 órától kezdődően bontjuk le templomunk ka-
rácsonyi díszeit. Hálásan köszönjük, ha valaki segíteni tud a pakolásban! 

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

Jövő vasárnappal kezdődik országosan az ökumenikus imahét a kereszté-
nyek egységéért. Imádkozzunk, hogy „egy akol legyen és egy pásztor”! Váro-
sunkban 16-20-ig lesznek majd közös imádságok. 
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Urunk megkeresztelkedése 

 

 

Cooperator - munkatárs 
 

Jézus Krisztus megkeresztelkedésének 
ünnepe ez a mai nap. A megkeresztel-
kedés nem a legpontosabb kifejezése a 
megtörtént eseményeknek, sokkal tel-
jesebb tartalmú az a megfogalmazás, 
hogy alámerítkezés. Elmerül a Jordán 
folyóban, majd abból újra feljőve Ke-
resztelő János és a körülötte állók színe előtt – az eltérő hagyományok beszá-
molója szerint némelyek szeme láttára, egyesek füle hallatára – a mennyei 
Atya tesz tanúságot Jézusról. Kinyilatkoztatást kapunk a mennyei Atya és a Fiú, 
vagyis Jézus Krisztus kapcsolatáról, egymáshoz fűződő viszonyáról. 

Így, ez a mai alkalom nekünk is alkalmat kínál arra, hogy megemlékezzünk egy 
életútról, XVI. Benedek emeritus pápa életéről, és ki-ki megfogalmazza, hogy 
milyen kapcsolatban volt/van a pápával. 

Gimnazista diák voltam, amikor II. János Pál pápa meghalt. Különös érzés volt, 
amikor közvetítésen keresztül bekapcsolódtunk a temetésébe, amit akkor Jo-
seph Ratzinger bíboros vezetett. Majd kicsivel utána hallottuk, hogy őt válasz-
tották pápának, és a XVI. Benedek nevet vette fel, ezzel is körvonalazva szolgá-
latának irányát. De, akkori fejjel talán a legérdekesebbnek a jelmondatát lát-
tam: cooperatores veritatis – vagyis az „Az igazság munkatársai” 

Mielőtt megkezdtem volna szemináriumi éveimet, 2006 nyarán egy 
minisztránstalálkozó keretében voltunk Rómában és akkor „találkoztam szemé-
lyesen” Benedek pápával. Ez a személyes találkozó, több száz métert jelent a 
Szent Péter téren, több tízezer minisztráns között. Tűző napon, órák óta elcsi-
gázott várakozásban… Bevallom, nem annyira lelkesedtem azért, hogy még 
várjunk, mire arra kanyarodik a pápamobil és közelebbről láthassuk. De amikor 
arra jött, persze nagy volt az éljenzés, integettek neki, nekem pedig leesett a 
tantusz, mit is jelent annak az embernek a közelében lenni, aki az egységet 
képviseli, aki Szent Péterként jár itt közöttünk. 

Szeminaristaként, teológiát tanulva a teológus Ratzingerrel ismerkedhettünk 
meg, amikor dogmatika egy-egy traktátusában az ő álláspontját, mint jelentős 
teológusi véleményt vettünk. Akkor kezdtem megsejteni, hogy mi is a különb-
ség aközött, hogy mi egy-egy teológus véleménye – még, ha azt a teológust 
Joseph Ratzingernek is hívják – és különbség tanítóhivatali állásfoglalás között 



– még, ha a Hittani Kongregációjánka prefektusaként Joseph Ratzinger adja elő 
azt a tanítást – és különbség aközött, hogy valamit a pápa tanít – még ha az a 
pápa ugyanaz a Josep Ratzinger is, de már XVI. Benedek pápaként regnál – . 
Igazán érdekes és izgalmas helyzeteket tud teremteni egy-egy ilyen életút. 

Szép volt, amikor első pápai szavai között hallottuk, hogy az Úr szőlőjében 
dolgozó alázatos munkás kíván lenni. Talán akkor hallotta meg a világ azt a 
Szent János 3. leveléből való mondatot is, amiből jelmondatát választotta: 
„munkatársaik legyünk az igazság szolgálatában.”/3Jn 1,8/. Benedek pápa úgy 
gondolta el pápai szolgálatát, hogy mindannyiunk munkatársa kíván lenni, akik 
Krisztus Jézus nevének ügyéért fáradozunk. 

Az újmisémre kapott pápai áldáson már az ő arcképe és kézjegye van, de a 
legfontosabb, hogy ő is imádkozott értem, akkor frissen fölszentelt papért, 
munkatársáért. Első szentmisémben az ő nevét mondtam be, annál a résznél, 
amikor meg kell emlékezni a pápáról. Fiatal papi időszakom túl zajos és moz-
galmas volt ahhoz, hogy felmérjem, tanításinak súlyát, mélységét. Nem igazán 
követtem útjait, beszédeit. 

Hidegzuhanyként ért, amikor önszántából mondott le arról, hogy az Egyházat 
pápaként szolgálja tovább. De még meglepőbb volt az a magatartásmód, aho-
gyan visszavonultan, csendben tudott élni. Csendje talán még beszédesebb 
volt, mint ereje teljében elmondott mélyen szántó gondolatai. Szeretnék majd 
így nyugdíjas lenni, hogy tudok majd csendben lenni és engedni azokat dolgoz-
ni, akik a nap terhét és hevét viselik. Közben imádkozni értük. Mert Benedek 
pápa így élte élete utolsó éveit. Munkatárs maradt az igazság szolgálatában. De 
már nem reflektorfényben tette, hanem csendben imádkozva. 

 

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

 

Az év ünnepeinek meghirdetése: 
Régi szokást követve mi is meghirdetjük az idei év változó ünnepeit, szá-

molva azzal is, hogy ezek a tervek, és nem szabad aggodalmaskodni a holnap 
miatt, mert „elég a mának a maga baja”: 

Tudjátok meg, szeretett Testvérek, hogy miként az Úr születésének örven-
dezünk Karácsony ünnepén, úgy Isten irgalmából már most meghirdetjük nek-
tek a Megváltó föltámadásának ünnepét. 

Hamvazószerda és a negyvennapi szent böjt kezdete február hó 22. napján 
lesz ebben az évben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus föltámadását szent örömben április 9-én ünne-
peljük, az ő dicsőséges mennybemenetelét május 21-én. 

Pünkösdnek ünnepét május 28. napján, a legméltóságosabb Oltáriszentség 
ünnepét (Úrnapját) pedig június hó 11. napján. 

Jézus Szent Szívének napját június 16-án ünnepeljük, ezt követő napon, jú-
nius 17-én tartjuk plébániatemplomunk búcsúnapját, Szűz Mária Szeplőtelen 
Szíve ünnepét. 

Idén december 3-án lesz Adventnek, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetel-
ének első vasárnapja. Őneki legyen tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké. 
Ámen. 

 

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

házmegyénket!  
Áldd meg papjainkat, szerzeteseinket és papnövendékeinket! Add, hogy őriz-

zék 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, hűséget és 
őszinte szeretetet!  

Áldd meg fiataljainkat! Segítsd őket, hogy növekedjenek a szív bölcsességé-
ben, 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 vágyakoznak! Fölajánlom 
imádságomat, szenvedésemet, szeretetemet egyházmegyénk egész közössé-
géért.  

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

 

Anyakönyvi hírek: 
 

Temetés 

Kemenes Zoltánné Jónás Margit: 2023. január 3. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Január 9, hétfő, 7 óra: +Babolcsai Attila 
Január 10, kedd, 18 óra: + Ferenc 
Január 11, szerda,  

12.30: + Szabó János temetési gyászmiséje 
18 óra: Hálából: 64. házassági évfordulón + Józsefért és élő hozzátarto-
zókért 

Január 12, csütörtök,  
14 óra (altemplom): + Kereszturi Gyula gyászmiséje és temetése 
18 óra: + Ferenc 


