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BÚCSÚCSÓKRA ÁLLUNK ITT! 
 
Ez a számomra nagyon kedves Mária-ének kezdősora 
villant belém, amikor János házfőnök testvérem arra kért, 
hogy írjak egy elköszönőt a Hírlevélben. Elköszönök és 
megköszönöm, hogy itt lehettem veletek. Megismertem 

egy nagyon kedves hívő kö-
zösséget. Megismertem a ben-
sőtöket, noha nem igazán be-
szélgettünk egymással. De 
mégis a szemkontaktusok per-
selyezés közben, amikor ado-
mányaitok mellé mindig kap-
tam egy-egy mosolyt. Nem is 
gondoljátok, én ebből sokat 
kiolvastam, erőt kaptam, fon-
tosnak éreztem azt, amit csi-
nálok. Az adományok össze-
gyűjtésén kívül fontos volt a 
találkozás. Megismertem gond-
jaitokat-örömeiteket, hiszen 
láttam, hogy mennyire bíztok 
Szent Antal segítségében, 
mennyire ragaszkodtok az ún. 

Kis-Máriához, bíztok az ő közbenjárásában. Öröm volt látni 
a hittancsoportokat. A lelkes vezetőket. Az aktívan közre-
működő családokat, a Baba-mama Klubosokat – Johannát. 
A készségesen segítőket – Balázst – Zoltánt – Pétert … 
Maricát – Gabit – Kamillát, és a többieket, akikért, ha imád-
kozom, úgy intézem kérésemet az Úrhoz – akik a szívemben 
vannak. Az azonnal segítő Csire Imrét, a gyönyörű virágjaival 
segítő Attilát. De sorolhatnám és sorolhatnám a neveket. 
Az énekeseket, a minisztránsokat, és azokat a csak ritkán 
templomba járó embereket, akik fölismertek és előre kö-
szöntek, megszólítottak az üzletekben. 
Esztergomba kerülök. Nem könnyű a változás, de van 
benne szépség és kihívás. Nem is tudom, hogy fér el a szí-
vemben ennyi kedves ember!  Viszlek magammal benne-
teket. Segítsen mindnyájunkat az Úr szeretete és figyeljünk 
az Ő és a mi Édesanyánkra, Máriára, aki most is figyelmeztet: 
„Tegyetek meg mindent, amit mond!”. Köszönöm az itt-
létemet, maradjon köztünk a hit, a remény és a szeretet. 

(Bertalan testvér) 
 
Korcsolyázni volt a plébánia ifjúsági közössége 
 
Általános iskolás korom óta tagja vagyok a plébánia ifjúsági 
közösségének. Mindig fontosnak tartottam a vallási életen 
túl az egyéb közösségi programokat is, hiszen ezek hozzá-
járulnak ahhoz, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat 
egymással, és ne csak úgy tekintsünk egymásra, mint "egy 
másik fiatal a plébániáról", hanem mint barát. Szerencsére 
ezekből a programokból soha nem volt hiány.  
December végén egy soproni kirándulásra ment a csapat 
egy része, ahol bejártuk a város különböző látnivalóit, 
majd pedig kora délután hazatérve egy kis társasjátékozással 
zártuk a programot.  

Legutóbb pedig elhatároztuk, hogy közös korcsolyázásra 
megyünk, amely január 15-én, egy napsütéses szombati 
délutánon megvalósult. Tíz plébániai fiatal gyűlt össze a 
szombathelyi műjégpályán, kisebbek és nagyobbak egya-
ránt. Szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy jól 
éreztük magunkat. Kellemes perceket töltöttünk együtt, 
van aki a másikkal kézen fogva araszolt, olykor közelebbről 

is "megvizsgálta" a jeget, mások pedig nagyobb sebességgel 
rótták a köröket a nagy tömegben. A közeljövőben is ter-
vezünk még hasonló közösségi programokat.  

  (Senviczki Ákos) 
 
Tájékoztatás a szinódusi folyamatokról 
 
2021 őszén Ferenc pápa 2 éves világszintű katolikus 
szinódust hirdetett. Célja, hogy az Egyházunk megújuljon, 
és a hívek bekapcsolódjanak ennek a folyamatnak a kiala-
kításába. A szinódus szó egy úton  járást jelent. Egyházunk 
megújításában kutatni kell, hogy mi Isten akarata. Cél: 

összegyűjteni az eddig megélt szinodalitási tapasztalatok 
gazdagságát. Továbbá, minél többen részt vehessenek a 
helyi közösség életében, a sokszínűség tiszteletben tartása, 
mindent megtenni azért, hogy a peremre szorultak is részt  
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vehessenek a meghallgatásban.  
Magyarországon a Püspöki Konferencia rendelete alapján 
az egyházmegyék egyszerre indították el a szinodális fo-
lyamatot, 2021. október hónapban szentmise keretében, 
így a Szombathelyi Egyházmegyében is. Székely János 
püspök atya a helyi viszonyoknak megfelelően „Szinódusi 
kérdőívet” állított össze tanácsadóival együtt. E kérdőívek 
a plébániákon is eléhetők. A kérdőív mindenre kiterjedő 
kérdéseket foglal magában. A kérdések megválaszolása 
fontos. A kérdések helyes megválaszolása érdekében a 
püspök atya 2022. január 16-ra, az idős, nyugdíjasok, – más 
nap az ifjúság részére megbeszélést hívott össze, amelyen 
tanúságtételek hangzottak el, a résztvevők hozzászólhattak 
a kérdőív kérdéseihez, észrevételeket tettek. Püspök atya 
ezeket meghallgatta, összefoglalta és kiegészítette. Az 
összejövetel meglepetése a püspöki palota bemutatása 
volt a püspök atya vezetésével. Az összejövetel hasznos 
volt, mivel a jelenlévők egymás véleményét is megismer-
hették.                   (az előadás egy résztvevője) 
 
Élmények a szombathelyi szinódusról  
  
Sok fiatal számára örömteli volt január 14-e. Hiszen délután 
öt órakor találkozhattunk az egyházmegye ifjabb tagjaival 
együtt, Székely János szombathelyi megyéspüspökkel. 
Erre a Ferenc pápa által meghirdetett eseménysorozat, a 

szinódus keretein belül nyílt lehetőségünk.  
Több településről (köztük Szentgotthárdról, Zalaegerszegről), 
plébániáról és iskolából érkeztek fiatalok és lelkipásztoraik  
a Szombathelyi Brenner János Kollégiumba, hogy közösségben 

tudjunk reflexiós eszmecserét folytatni egymással.  
A jó hangulatú beszélgetést közös imával nyitottuk meg és 
zártuk le.  
A találkozón alkalmat kaptunk arra, hogy kérdéseket tehes- 

 
sünk fel vagy akár kérésekkel forduljunk Püspök atyához. 
Megoszthattuk nehézségeinket, véleményeinket, javasla-
tainkat is, melyekre azonnal válaszokat kaptunk. Egy kor-
társunk megrendítő, de egyben felemelő és ösztönző ta-
núságtételét is meghallgathattuk. A végén pedig egyenként, 
személyesen átvettük emlékként és útravaló imádságként 
,,A szinódus imája” című fohászt Püspök atyától. A tanács-
kozást a szombathelyi Loretto Közösség fiataljai gitáros 
dicsőítő énekekkel fűszerezték. Az alkalom során megerő-
sítést is kaptunk, hogy a nehézségek ellenére igenis fontos 
feladat a jövő nemzedékeként Istent követni és az egyház 
aktív tagjaként élni a világban. Így Jézus szeretete és gond-
viselése által másokat segíteni, gazdagítani tudunk. Hálás 
szívvel fogunk visszaemlékezni erre a napra.  

                     (Papp Anna Katalin) 
 
Ima a választásokig 
 
Keresztény közéleti szereplők, írók, művészek, orvosok, 
papok szólítottak meg mindannyiunkat Szent István király 
ünnepén, hogy a 2022-es választások vasárnapjáig: 
Imádkozzunk mindennap azért, hogy a parlamentbe olyan 
képviselők kerüljenek, akik a tízparancsolat szellemében –  
annak minden pontját komolyan véve – igyekeznek vé-
gezni képviselői munkájukat!  
Könyörögjünk hazánkért és azokért, akik a közhatalmat 
gyakorolják, hogy „a magyarság saját útját járva, a tága-
sabb jövő reményében az ég felé építkezzen, és múltjában, 
keresztény gyökereiben biztos talajt érezzen a lába alatt”! 

 
Hirdetések 

 
A Plébániánkon februárban induló jegyesoktatásra a je-
lentkezéseket az irodában, ill. a plébánia honlapján keresztül 
várjuk.  
 
Az idei évre a szentmise előjegyzési naplóban még sok 
szabad hely van. Szentmiséket az irodában lehet íratni. 

 
 
Január 30-án vasárnap a szent-
misék után zenei áhítatra hívja, 
marasztalja a kedves testvéreket 
Kóta Donát és Zsigmond.  
 
 

Január 26-án, szerdán a 17.00 órai szentmise keretében 
hálaadó szentmisén köszönünk el Bertalan testvértől, aki 
Esztergomba költözik. Szentmise után a rendi ebédlőben 
személyesen is el tudunk tőle búcsúzni.  

 
A szombathelyi karitász közre-
működésével minden hétfőn és 
kedden nagyobb mennyiségben 
kapunk pékárut. Kérjük a kedves 
testvérek segítségét ezek szét-
osztásában.  
Név, a személyek száma, utca 
és házszám bejelentése után 
kérjük, juttassák el rászoruló 
szomszédjuk, ismerősük számá-
ra.  
Az adományok a két délelőtt  
folyamán átvehetők. Köszönjük.

(képek: martinus.hu)


