
 

dóan szeretné rendezni, továbbra is megteheti. Ezúttal is hálásan köszö-
nünk minden adományt, amellyel közösségünket támogatják! 

Elkészültek a Plébániai tájékoztató levelek is. Segítséget kérünk a 
Testvérektől, hogy plébániai szórólapunkat minden plébániánkon élő 
családhoz eljuttathassuk. Az előző évek módszerét követve az önkénte-
sek a sekrestyében vehetik fel a borítékokat, egy-egy utcát vállalva. Elő-
re is köszönjük segítségüket! 

Január 27-én, pénteken folytatódik az Imaiskola. Várunk mindenkit 
sok szeretettel 17 órától. 

Jövő vasárnap a 10 órás szentmisére különösen is várjuk a gyerekeket 
és családjaikat. 

Január 31-én, kedden az esti szentmise után szentségimádásra és 
közbenjáró imádságra várjuk a Testvéreket. 

A római zarándoklattal kapcsolatban tájékoztató megbeszélés lesz 
február 5-én, vasárnap 19 órától a Szent József közösségi Házban. 

A Házasság hete rendezvénysorozat keretében Szerelmi kalandtúrára 
hívják a szerelmes-, jegyes- és házaspárokat a szervezők. Színes felada-
tokkal várják azokat, akik szívesen vállalkoznak kapcsolatuk erősítésére. 
A kalandtúrát teljesítő párok között értékes nyereményeket sorsolnak ki. 
Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. 

Februárban kezdjük el a jegyes felkészítéseket! Kérjük, hogy minda-
zok, akik az idei esztendőben szeretnének (plébániánkon) egyházi házas-
ságot kötni, jelentkezzenek a plébánia hivatalban! 

A Szent András Evangelizációs Iskola Február 24-26 között Új élet 
Krisztusban kurzust tervez a Szent Család Óvodában. A kurzus egy jó 
lehetőség: imára, életünk "szekerének" megállítására, hitünk igazságai-
nak felismerésére és főleg személyes találkozásra az élő Istennel. Részle-
tek a kihelyezett plakáton olvashatók. 

Megérkezett az Adoremus februári száma, mely a sekrestyében átve-
hető. 
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Magyar Kultúra  
 

Ha megpróbáljuk számba venni, 
hogy mi is alkotja a kultúránkat, 

azon kapjuk magunkat, hogy az élet 
megannyi területén, a legszerteága-

zóbb stílusban, szinte megszámlálhatatlanul találunk 
olyan motívumokat, amelyek a magyar kultúra lenyo-
matát magukon viselik. Legyen az a zene, irodalom, 
képzőművészet, gasztronómia, ipar, építészet, sport, 
tudomány, vagy éppen a vallás területe, felfedezhető 
benne, hogy a magyar virtus, lelkiség, és szellem mi-
ként járta át, miként hatott rá, formálta és őrizte meg 
olyannak, amilyennek napjainkban találkozunk vele. 

Most, amikor megemlékezünk arról, hogy Kölcsey Fe-
renc 200 évvel ezelőtt e napon tisztázta le a Himnuszt 
és noha Erkel Ferenc nyertes pályaművével dallam is 
született hozzá, majd évszázad elmúltával lett hivata-
losan is nemzetünk imája, érdemes végiggondolnunk, 
miként hat hitünkre a bennünket körülvevő kultúra és 
miként formálja kultúránkat a bennünk élő hit. 

Szép dolog, hogy a Himnusz nemzeti imaként is fel-
fogható, hiszen Isten áldását kérve kezdődik, de ennyi-
ben nem merülhet ki a kultúra és a hit találkozása! És 
boldogok lehetünk, mert nem is merül ki, hanem át-
hatja, átszövi egymást a hit és a kulturális önazonos-
ság. 

A héten megtartott ökumenikus imahéten volt al-
kalmam ismét rácsodálkozni, hogy a reformátusok 
templomában milyen szépen megjelenik a népi motí-



vum a faragásokon, a kályhacsempén, a terítők hímzésében. Ők, akik 
meggyőződéssel hirdetik az egyszerű és letisztult formavilág üzenet ér-
tékét, érzik azt, hogy a nemzeti motívumokkal való díszítés nem ellenté-
tes azzal, amit üzennek. Istent a kultúránkkal is tudjuk dicsérni, dicsőíte-
ni: a varró a hímzett motívumokkal minden öltésbe imádságot visz, a 
fafaragó minden véséssel és kalapács ütéssel Isten nagyobb dicsőségére 
cselekszik, a keramikus festett motívumaival hirdeti, hogy Isten a szép-
ségben és a rendben felfedezhető. Az orgona muzsikája a hívek éneke 
pedig elkísér bennünket a hétköznapokba, hogy otthonainkban és min-
dennapjainkban ezer és egy újabb módon találkozhasson a hit és a kul-
túra anélkül, hogy elválasztana bennünket más népek kultúrájától. 

Így lesz a kultúra egyetemes érték. Mert ami igazán értékes és igazán 
szép az mindenhol az. Isten áldását kérve éljük meg mindazt, ami ma-
gyar kultúránkból értékként gazdagít bennünket! 

 

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! 

 

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. 

Anyakönyvi hírek: 
 

Temetés 

Bruszik Péterné Kulcsár Emília: 2023. január 17. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Január 23, hétfő, 7 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére 
Január 24, kedd, Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító,  

8 óra: Török Ferencné Papp Irén temetési szentmiséje 
18 óra: Élő és + hozzátartozók és hálából 82 év kegyelmeiért 

Január 25, szerda, Szent Pál apostol megtérése, 18 óra: + Szülők, 
nagyszülők és hozzátartozók 

Január 26, csütörtök, Szent Timóteus és Szent Titusz püspök, 18 óra: + 
István (+10.évf) és + Tivadar 

Január 27, péntek, Merici Szent Angéla szűz,  
14 óra (Altemplom): + Tóth Lajos gyászmiséje és temetése 
18 óra: + Judit és az Imaközösség tagjaiért 

Január 28, szombat, Aquinói Szent Tamás pap és egyháztanító, 7 óra: 
+ Endre férj, édesapa, nagyapa (+1.évf.), + szülők, nagyszülők 

Január 29, Évközi IV. vasárnap 
7 óra: Tavasz és Tűű család + tagjai és + szülők, nagyszülők 
8.30 (Bazita): + Anna 
10 óra: Élő Mónika testvér és élő kereszt-, és bérmagyerekek testi, 

lelki egészségéért, hitbeli növekedésükért 
18 óra: + Gyula, élő és + családtagok 
 
A mai napon van Isten Igéjének vasárnapja. Az esti szentmise előtt 

17.30-tól imádkozzuk el a Szent Rita imakilencedünket. Mivel a mai nap 
a magyar kultúra napja is, az esti szentmise után az Eötvös iskola ének-
kara ad koncertet templomunkban, megszólaltatva a nemzeti és a vallá-
sos kultúra egy-egy gyöngyszemét. Várunk mindenkit szeretettel! 

A mai vasárnaptól három héten keresztül vasárnaponként minden 
szentmise után lehetőség nyílik az idei egyházközségi hozzájárulások 
gyorsított befizetésére. Kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetsé-
ges szíveskedjenek élni e lehetőséggel. Amennyiben továbbra is úgy 
tartja valaki egyszerűbbnek, hogy banki átutalással, vagy csekkes befize-
téssel oldja meg, vagy személyesen a plébániai ügyintézéshez kapcsoló- 


