
 

szerető hívőt várnak nagy szeretettel, hogy a szentmiséket és liturgiákat 
énekekkel szebbé és ünnepélyesebbé tegyék. Első próba: február 18. 
szombat, 16 órakor a Plébánia Közösségi Termében. Ezen alkalommal 
megbeszélik majd a próbák további időpontjait. 

A Lélektől Lélekig Plébániai Zenekar hangszereseket és énekeseket 
hív, hogy a gitáros könnyűzenei szentmiséken, különböző alkalmakon 
Isten dicsőségét hirdessék. Nem kell képzett énekhang, vagy hangszeres 
bizonyítvány, elég, ha valaki szeret énekelni, vagy legalább egy kicsit 
játszik valamilyen hangszeren. Csak örömteli, nyitott szív szükséges, 
hogy kéthetente a próbákon felkészüljenek a közös zenélésre. Első talál-
kozó: február 12. 9 óra a kápolnában. 

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! 

Plébániánk egyik aktív tagját, Bánfalvi Pétert jelölték az Év Embere 
címre, amelyet az önök szavazata is támogathat. Mivel közösségünk ak-
tív tagja, rendszeresen segíti közösségünket akár tudományos ismeret-
terjesztéssel, akár a SzívHang szerkesztésével, vagy egyéb önkéntes 
munkájával, ezért ezzel a szavazással segíthetjük, hogy munkásságát így 
is elismerjük. A zaol.hu/evembere2022 internetes oldalon tudják szava-
zataikat akár naponta is leadni. További részletek honlapunkon olvasha-
tók. 

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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„Beteg valaki köztetek?” /Jak 5,14/ 
 

Érdekesen hangzik Szent Jakab apostol, címben szereplő kérdésfelve-
tése, hiszen aligha mondhatja el közülünk valaki is, hogy ne lenne kör-
nyezetében valaki, aki kisebb-nagyobb betegséggel küzd, netalán szen-
ved is. Vagy hol kezdődik egyáltalán a betegség meghatározása? Egy 
ideig még nem számít betegnek az, akinek csak fáj egy kicsit a keze. Má-
sik esetben betegről beszélünk, ha valaki kezelésekre jár, még ha per 
pillanat nem is fáj neki az az érintett terület, csak pl. egy gép kimutatta, 
hogy van ott valami elváltozás. De ettől ő már beteg és TB által támoga-
tott egészségügyi ellátásra jogosult. Akkor ezek szerint nem is kell, hogy 
fájjon az a betegség. De akkor hol kezdődik, mi az a fokmérő, vagy szint, 
ami alapján meghatározzuk a betegséget? Vagy mi számít betegségnek? 
Hisz nemcsak az számít betegségnek, ami fertőz, ami vérzik, ami duz-
zadt, vagy ki tudja, még milyen tüneteket lehetne megfogalmazni? Mert 
nekem pl. a szemem beteg, hiszen kiskoromtól fogva szemüveges va-
gyok, mert nem egészséges a szemem, nem úgy látok vele, mint azok, 
akik nem szorulnak rá technikai korrekcióra. 



Vagy vannak olyan betegségek, amelyek nem szervi eredetűek, hanem 
pl. azt mondjuk, hogy valakinek a lelke fáj. Azt mondjuk, vérzik a szíve, 
pedig tudjuk, hogy kardiológiailag minden rendben van. És nem is biztos, 
hogy életkor függő és csak az öregeket érint egy betegség, mert ha vala-
ki pl. szerelmes, de megbántja az, akit nagyon szeret, akkor azt mondjuk, 
hogy neki összetörték a szívét. És napokig szomorú, levert, nem tud kon-
centrálni a kötelességére, alapvető dolgok sem mennek neki gördüléke-
nyen, szinte élni sincs kedve, akkor olyan az a fiatal, mint aki tényleg 
beteg. 

„Beteg valaki köztetek?” Valaki? Nem, kedves Jakab apostol, nem vala-
ki, hanem mindenki! Itt vagy ott, ez és az fáj, néha meg se tudjuk fogal-
mazni, hogy mi fáj, de fáj mindenhol. Sőt, a világot látva Ady Endrével 
együtt mi is felszisszenünk és azt mondjuk a világmindenség Orvosának: 
„Beteg a világ, nagy beteg” és már az sem biztos, hogy fájónak érezzük-
e egyáltalán, de az biztos, hogy gyógyulásra szorul. Így érkezünk meg 
ezen a héten a betegek világnapjához… 

 

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 

Varga Rudolfné Zsidi Jolán: 2023. február 3. 
Nyugodjék békében! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Február 6, hétfő, Miki Szent Pál és társai vértanúk, 7 óra 
Február 7, kedd, 18 óra: + Vilmos és nagyszülők 
Február 8, szerda, Emiliáni Szent Jeromos hitvalló; Bakhita Szent Joze-

fina szűz, 18 óra: + Aranka, János szülők és családtagok 
Február 9, csütörtök,  
 14 óra: Bedő Tibor temetési szentmiséje 

18 óra: Hálából a 70 évért 
Február 10, péntek, Szent Skolasztika szűz, 18 óra: + Ferenc  
Február 11, szombat, A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária, 7 óra: Há-

lából 
Február 12, Évközi VI. vasárnap 

7 óra: + Szülők és Balázs 
8.30 (Bazita): + Sárvári József (+1.évf.), élő és + családtagok 
10 óra: + Hilda édesanya 
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa, + András atya 

 
A mai vasárnap minden szentmise után még lehetőség nyílik az idei 

egyházközségi hozzájárulások helyben történő befizetésére. Kérjük a 
Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges szíveskedjenek élni e lehető-
séggel. Ezúttal is hálásan köszönünk minden adományt, amellyel közös-
ségünket támogatják! 

A római zarándoklattal kapcsolatban tájékoztató megbeszélés lesz ma 
este 19 órától a Szent József közösségi Házban. 

Február 11-e a betegek világnapja. Ezen a napon a reggeli 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! 

Gyutainé Kiss Gabriella énektanár és karnagy vezetésével templo-
munkban újraindul az énekkar. A templomi kórusba minden énekelni  


