
 

Január 22, Évközi III. vasárnap 
7 óra: Hálából Isten irgalmáért és segítségéért 
8.30 (Bazita) 
10 óra: Simon és Olasz család + tagjai 
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa, hálából a Szűzanyának 

 

Hálásan köszönök minden segítséget, amelyet a tegnapi nap folyamán 
nyújtottak! Annak köszönhetően, hogy volt férfi erő, hamar ment a szabadtéri 
betlehem elbontása raktárba pakolása, a szorgos takarítói csapatnak köszönhe-
tően pedig a díszek és égők rendezett elpakolása után a templom kitakarítása. 

Jövő héten kerül megrendezésre az Ökumenikus imahét. Plébánia-
templomunkban január 20-án, 18 órakor lesz közös imaóra, melyen Zsugyel 
Kornél evangélikus lelkész tanít bennünket. A hét további menetrendje a hon-
lapunkon és a hírlevélben olvasható. Hogy közösségünkből is minél többen 
tudjanak részt venni a közös imádságokon, ezért templomunkban ezen a héten 
reggel 7 órakor lesznek a szentmisék.  

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

Jövő vasárnap, január 22-én van Isten Igéjének vasárnapja. Az esti szent-
mise előtt 17.30-tól imádkozzuk el a Szent Rita imakilencedünket. Mivel az a 
nap a magyar kultúra napja is, az esti szentmise után az Eötvös iskola énekkara 
ad koncertet templomunkban, megszólaltatva a nemzeti és a vallásos kultúra 
egy-egy gyöngyszemét. Várunk mindenkit szeretettel! 

Nagy öröm, hogy ismét van egy újabb kis lakója plébániánk vándorbölcső-
jének! Imádkozzunk Emmáért és családjáért, hogy életük békében és szeretet-
ben teljen, a kislány pedig növekedhessen bölcsességben és kedvességben 
Isten és az emberek előtt. 

Jövő vasárnaptól három héten keresztül vasárnaponként minden szentmi-
se után lehetőség nyílik az idei egyházközségi hozzájárulások gyorsított befize-
tésére. Kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges szíveskedjenek élni 
e lehetőséggel. Egyúttal hálásan köszönünk minden adományt, amellyel közös-
ségünket támogatják. 

A Házasság hete rendezvénysorozat keretében Szerelmi kalandtúrára hív-
ják a szerelmes-, jegyes- és házaspárokat a szervezők. Színes feladatokkal vár-
ják azokat, akik szívesen vállalkoznak kapcsolatuk erősítésére. A kalandtúrát 
teljesítő párok között értékes nyereményeket sorsolnak ki. Részletek a kihelye-
zett plakáton olvashatók. 

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

 

 

Plébániai Hírlevél 
2023. január 15. 

Évközi II. vasárnap 

 

„Tanuljatok meg jót tenni!” 
 
Különleges is-

kolapadba 
ülünk be így az 
első tanulmányi 
félév utolsó 
hetében. Mi-
közben diákja-
ink bizonyít-
ványt fognak 
kapni arról, 
hogy miként 
jeleskedtek az elmúlt félévben, nekünk, keresztény hívőknek van miért iz-
gulnunk, hogy megkapjuk-e a „kegyelem kettest”?! 

Mert az ökumenikus imahét újabb és újabb alkalom arra, hogy végiggon-
doljuk, komolyan vettük-e már azt, amire Krisztus Urunk oly nagyon vá-
gyott: „egy nyáj legyen és egy pásztor” /Jn 10,16/, valamint amiért ő maga 
is imádkozott: „Legyenek mindannyian eggyé annak erejében, ahogy te, 
Atyám, bennem vagy, és én tebenned! Ők is legyenek bennünk, hogy elhigy-
gye a világ: te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, 
nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én bennük és 
te bennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy 
te küldtél engem, és hogy úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél.” 
/Jn17,21-23/. Mert ezek az idézetek szépen tükrözik, hogy ezt Jézus szeret-
né. Nem kényszeríti ránk, nem rendez erődemonstrációt, hanem elmondta, 
hogy tudjunk róla és akár komolyan is vehetnénk… 

De be kell látnunk, nem igazán vagyunk jobbak, mint a diákjaink, akik az 
iskolapadban feleléskor próbálnak radír nagyságúvá töpörödni, hogy ne 
őket szólítsa a tanár számadásra, vagy olyanok, mint a naplóban lapozó 
tanár láttára a nebuló, akinek gombóc van a torkában, mert tudja, hogy 
hiányos a felkészültsége. 



Ezen a héten beülünk Krisztus iskolájának iskolapadjába, a tananyag nem 
is annyira tankönyvből olvasható ki, hanem Krisztus Urunk életpéldájából. Ő 
ma sem úgy tanít, mint az írástudók, hanem „mint akinek hatalma van”. 
Elég hatalmas ahhoz, hogy meggyőzze a szívünket és az értelmünket. 

Az idei imahét logója egy kétkarú mérleg. Ikonográfiában az igazság szim-
bóluma, amint egy bekötött szemű nőalak mérleget tart a kezében. Igazság-
ra törekvés egyéni érdekek és részrehajlás nélkül. Nehogy úgy járjunk, mint 
Nebukadnezár álmának üzenete, amit Dániel megfejtett: „megmért a mér-
legen és könnyűnek talált” /Dán 5,27/. Van, mit megtanulnunk! 

 

Plébániánk januári imaszándéka: Megfogant életekért, újszülöttekért, kis-
babákért, különösen azokért, akiket plébániánk vándorbölcsőjében ringat-
tak, 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! 

 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 
 

A különböző keresztény felekezetek, valamint a 
város plébániái ezen a héten együtt imádkoznak a 
keresztények egységéért. 

Miközben az egész világon próbálnak együtt 
imádkozni Krisztus követői, nekünk helyi szinten 
kell megélnünk Jézus Krisztus vágyát, amiért imád-
kozott: „hogy mindnyájan egy legyenek. Amint te, 

Atyám bennem és én tebenned, úgy ők is egy legyenek bennünk!” Ezért 
a héten reggel 7 órakor vannak szentmiséink este 18 órakor pedig az 
imaalkalmak a következőképen: 

 

Január 16. hétfő 18 óra 
Mária Magdolna plébániatemplom. Igét hir-
det: Kinde Zsófia református segédlelkész 

Január 17. kedd 18 óra 
Evangélikus templom: szentbeszédet mond 
Dr. Kürnyek Róbert iskolalelkész 

Január 18. szerda 18 óra 
Ferences templom: Igét hirdet Hodánics Péter 
református lelkész 

Január 19.  
             csütörtök 

18 óra 
Református templom. szentbeszédet mond 
Bóka Balázs káplán 

Január 20. péntek 18 óra 
Kertvárosi templom. Igét hirdet Zsugyel Kornél 
evangélikus lelkész 

 

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

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, hűséget 
és őszinte szeretetet!  

Áldd meg fiataljainkat! Segítsd őket, hogy növekedjenek a szív bölcsessé-
gében, 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 közösségéért.  

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

Ámen. 
 

Anyakönyvi hírek: 
 

Temetés 
Szabó János: 2023. január 11. 

Kereszturi Gyula: 2023. január 12. 
Biczó Ferencé Bárdos Rozália: 2023. január 13. 

Iván Elek: 2023. január 13. 
Horváth Julianna: 2023. január 13. 

Nyugodjanak békében! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Január 16, hétfő, 7 óra: + Piroska édesanya, János édesapa és + hozzátarto-

zók 
Január 17, kedd, Szent Antal apát,  

7 óra: + János testvér 
8 óra: + Kulcsár Emília gyászmiséje 

Január 18, szerda, Árpád-házi Szent Margit szűz, 7 óra: Hálából Árpád-házi 
Szent Margit közbenjárásáért 

Január 19, csütörtök, 7 óra: Élő családtagokért 
Január 20, péntek, Szent Fábián pápa és vértanú; Szent Sebestyén vértanú; 

Boldog Özséb áldozópap, 7 óra: + Családtagok 
Január 21, szombat, Szent Ágnes szűz és vértanú, 7 óra: + Piroska édesanya, 

nagymama, dédmama 


