
 

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

Február 2-án, csütörtökön lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünne-
pe. Az esti szentmisében megáldjuk a Testvérek gyertyáit. Ekkor kezdő-
dik a lourdesi kilenced is, amelynek napi szakaszait a szentmisék előtt 20 
perccel imádkozzuk el.  

Február 3-án, pénteken, Szent Balázs napján a szentmise után 
balázsáldásban részesítjük a Testvéreket. Mindazok, akik aznap nem 
tudnak részesülni ebben a szentelményben, őket vasárnap, a szentmisék 
végén várjuk külön áldásra! 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön 
és pénteken 17 órától szentségimádás, majd szentmise lesz, szombaton 
pedig reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.  

Február 11-e a betegek világnapja. Azon a napon az esti szentmise 
keretében részesülhetnek plébániánk betegei a betegek szentségében. 
Kérjük, hogy akik szeretnék a szentséget felvenni, február 9-ig (csütör-
tök) szíveskedjenek feliratkozni a hivatalban vagy a sekrestyében. Egyút-
tal azt is kérjük, hogy akik a szentséget fel fogják venni, szíveskedjenek 
elvégezni előtte szentgyónásukat! Plébániánk minden tagját várjuk a 
közös ünnep-lésre, hogy együtt imádkozhassunk betegeinkkel! 

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

Február 13 és 19-e között kerül megrendezésre a Házasság Hete ren-
dezvénysorozat, mely a házasság és a család fontosságára kívánja irányí-
tani a figyelmet. A hét több napjára szerveznek programokat. A részletes 
program a kihelyezett plakáton olvasható. 

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. 
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Évközi IV. vasárnap 
 

 

Gyertyafény egy keringő erejére 
 
Ezen a héten különös 

szerep jut a gyertyák-
nak, hiszen február 2-
án ünnepeljük Gyertya-
szentelő Boldogasszony 
ünnepét, amikor ha-
gyomány szerint meg-
áldjuk azokat a gyer-
tyákat, amelyeket az 
elkövetkező évben fogunk használni odahaza, vagy liturgikus ünnepein-
ken. Valamint február 3-án egy különleges gyertya kerül elő a „balázso-
láshoz”: két gyertya keresztbe téve egymáson, vagy lágyítás után szépen 
meghajtva U alakúra, majd száruknál összeforrasztva, hogy a torokál-
dásban részesüljünk. 

A gyertya így, ezen a héten kiemelt jelentőséggel bír. Milyen jó, hogy 
nemcsak karácsony környékén áraszt el mindent a sok, fényforrás, nem-
csak mindenszentek és halottak napja környékén világítja be halálfekete 
temetőinket millió mécses apró fénye, hanem életünknek különleges 
pillanatait varázslatossá tudja tenni a gyertya fénye, vagy amikor a leg-
nagyobb baj van, mert valami miatt nincsen áram, akkor reményt ad, 
fényt, világosságot és meleget sugároz. 

A régi öregek azért is szenteltettek gyertyát, hogyha netán valakit kö-
rükből magához szólít az Úr, akkor odahaza ágya mellett szentelt gyertya 
égjen, szimbolikusan megélve a jézusi tanítást: „Legyen csípőtök felövez-

ve és égő gyertya a kezetekben.” /Lk 12,35/ Ma sokan megrettennek 
ettől, és mondják: jaj, nem viszünk gyertyát, nehogy haláleset legyen. Ne 
is legyen! De akkor készüljünk gyertyával valami másra! Mondjuk pl. egy 
táncra! Milyen szép lenne gyertyaszentelőkor úgy hazatérni gyertyával, 
hogy az otthoniak meglátva gyertyánkat megkérdezzék: mire készülsz?! 



Akkor elmondhassuk, hogy egy táncra. Gyertyafény keringőre. Bárcsak 
lenne idén mindenki életében legalább egy lakodalom, amire szentelt 
gyertyát vihet és adhat az ifjú párnak, vagy kezében tartva imádkozhat is 
értük. Akkor már nem is olyan rémisztő így felfogni a nagy találkozást 
Istennel, hogy egy gyertyafény keringőre felkér a Vőlegény. 

 

Plébániánk februári imaszándéka: Hálát adunk a papi hivatásokért, azo-
kért, akik meghallották Isten hívó szavát, a papnövendékekért! Kispap-
okért, hogy szorgalmasan tanuljanak és jó papokká legyenek! 

 
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 

Török Ferencné Papp Irén: 2023. január 24. 
Horváth László:2 023. január 24. 

Paár Jánosné Bödör Anna: 2023. január 27. 
Tóth Lajos József: 2023. január 27. 

Nyugodjanak békében! 
 

Keresztelés 

Pergel Blanka Bella: 2023. január 22. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Január 30, hétfő, 7 óra: + Jenő férj, Tamási és Molnár család + tagjai 
Január 31, kedd, Bosco Szent János áldozópap, 18 óra: + László férj, 

édesapa, nagyapa 
Február 1, szerda, 18 óra: Család élő és + tagjai 
Február 2, csütörtök, Urunk bemutatás (Gyertyaszentelő Boldogasz-

szony), 18 óra: + Valéria, beteg férj 
Február 3, péntek, Szent Balázs püspök és vértanú; Szent Anszgár 

püspök,  
13 óra: Varga Rudolfné Zsidi Jolán temetési szentmiséje 
18 óra: + Miklós és Ágnes 

Február 4, szombat, 7 óra: + Gizella édesanya, nagymama 
Február 5, Évközi V. vasárnap 

7 óra: + Mihály édesapa 
8.30 (Bazita) 
10 óra: + Imre édesapa, Irén édesanya és Irén testvér; + Ágotáért 
és családjáért 
18 óra: + Margit, Zsigmond és Károly szülők, nagyszülők 

 
A mai és a február 5-i vasárnap minden szentmise után lehetőség 

nyílik az idei egyházközségi hozzájárulások helyben történő befizetésére. 
Kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges szíveskedjenek élni e 
lehetőséggel. Ezúttal is hálásan köszönünk minden adományt, amellyel 
közösségünket támogatják! 

Elkészültek a Plébániai tájékoztató levelek. Segítséget kérünk a Test-
vérektől, hogy plébániai szórólapunkat minden plébániánkon élő csa-
ládhoz eljuttathassuk. Az előző évek módszerét követve az önkéntesek a 
sekrestyében vehetik fel a borítékokat, egy-egy utcát vállalva. Előre is 
köszönjük segítségüket! 

Január 30-án 18 órától folytatódik a Mindszenty Iskolában az Istenről 
és a világról eladássorozat. Ez alkalommal dr. Székely János tart előadást 
Biblikum témakörében. További részletek a kihelyezett plakáton olvas-
hatók. 


