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MENJÜNK EL SZAVASZNI! 
 
2021. augusztus 20-a óta imádkoztuk – a Hírlevél erre 
buzdított minket minden héten – az országgyűlési választások 
eredményességéért:  
Imádkozzunk mindennap azért, hogy a parlamentbe olyan 
képviselők kerüljenek, akik a tízparancsolat szellemében – 
annak minden pontját komolyan véve – igyekeznek végezni 
képviselői munkájukat!  
Könyörögjünk hazánkért és azokért, akik a közhatalmat 
gyakorolják, hogy „a magyarság saját útját járva, a tágasabb 
jövő reményében az ég felé építkezzen, és múltjában, ke-
resztény gyökereiben biztos talajt érezzen a lába alatt.” 
Most elérkezett az idő, hogy meg is tegyük a kötelességünk! 
Ezért most tisztelettel kérek minden kedves testvért, hogy 
hitvalló katolikus módon MENJÜNK EL SZAVAZNI most 
vasárnap! 
És emlékezve nemzetet és szabadságot szerető őseinkre  
Babits Mihállyal együtt kérjük: 
 
„S ha kiszakad ajkam, akkor 
is, e vad, vad március évadán, 
izgatva bellül az izgatott 
fákkal… (merjük) kiáltani… 
 
Ó béke! béke! 
legyen béke már! 
Legyen vége már! (Húsvét előtt) 
 
Keresztút Szentpéterfán a nyugdíjas klub tagjaival 

 
Hála és kö-
szönet Kovács 
Ferenc atyá-
nak, hogy el-
kísért minket, 
László Judit-
nak, hogy 
megszervezte 
és elvitt ben-
nünket Szent-

péterfára ke-
resztutat imád-
kozni. Nekünk, 
nyugdíjas cso-
portnak ez nagy 
élmény volt, 
hogy az újonnan 
épült keresztutat, 
Urunk szenve-
déseinek állo-

másait a természetben, a szabadban végig imádkoztuk. Meg-
néztük a falu temetőjét is, ahol sokunk ismerős nevekre 
talált. Majd a kellemes szellőtől kipirulva ültünk be a bu-
szunkba, ahol egy kis nassolás után jól feltöltődve indultunk 
haza. Isten áldja meg jótevőinket.         

        (Gabriella) 

Félidejéhez érkezett a jegyesoktatás 
 
A házasság szentségének felvételére készülő jegyesek számára 
tartott oktatás az idei évben is a plébániai közösségekhez 
kötődő házaspárok bevonásával történik. A hét alkalomból 
álló felkészítés szombat délelőttönként zajlik. Az első fog-
lalkozáson Tokár János plébános atya a házasság szentségéről 
és az ima erejéről tartott előadást, a második alkalomtól 

kezdve pedig 
házaspárok 
dolgoznak 
fel egy-egy 
témát, tanú-
ságot téve 
élettapaszta-
lataikról, ne-
hézségeikről 
és örömeik-
ről, hitük 
megéléséről. 
Az eddig el-
hangzott elő-

adások a családok szokásrendszerének különbözőségeiről, a 
magukkal hozott eltérő hagyományokból adódó feszült-
ségekről, a házastársak közötti kommunikáció jelentőségéről, 
a konfliktushelyzetek megoldásának lehetőségeiről és a sze-
retetnyelvekről, a házastársak egymás iránti odaadottságának 
kifejezési lehetőségeiről szóltak. A foglalkozások alkalmával 
a témák feldolgozását önismereti tesztek és játékos feladatok 
színesítik, megrendítő pillanatokat és vidám perceket egyaránt 
tartogatva a résztvevők számára. Örömteli megtapasztalni a 
jegyespárok nyitottságát, az oktatásba való aktív bekapcso-
lódásukat, készületük komolyságát.   
                                                             (Dr. Melega Miklós) 
 
Keresztút a hittanos gyerekekkel és ministránsokkal 
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Hirdetések 

Nagyböjti időszakban, pén-
tekenként du. 5 órakor – leg-
közelebb április 8-án – plé-
bániánk házas csoportjainak 
tagjaival imádkozzuk a ke-
resztutat.  
A mai perselyadományokat 
a Szentföld javára fordítjuk. 
Ma a 10 órai szentmiséről a 
Mária Rádió Savaria felvételt 
készít, melyet este 6 órakor 
a rádióban megismételnek. A 
szentmise után beszélgethe-
tünk a Rádió munkatársaival, 
és imákat kérhetünk. 
A Ferences Esték tavaszi éva-
da „Misztérium – A szent és 
az ember kapcsolata” témá-
ban április 8-án, pénteken 
este 7-kor folytatódik. Pind-
roch Csaba, Jászai Mari-díjas 
színművész lesz a vendégünk. 
Jövő vasárnap Virágvasár-

nap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisén barkát szentelünk a Rendház belső udvarán, onnét körmenettel jövünk be a 
templomba. A szentmisén templomunk kórusa Passiót énekel. 

A Nagyhétre zenei triduummal készülünk: 
 
Április 10-én Virágvasárnap a du. 4 órai szentmise után Joseph Haydn: Krisztus 7 szava a keresztfán c. oratóriuma 
hangzik el a Győri Filharmonikus Zenekar művészeiből alakult vonósnégyes előadásában. Az előadás támogatására 
adományokat gyűjtünk. 
Április 12-én szerdán 19 órakor Johann Sebastian Bach muzsikájával elmélkedhetünk, előadóművészek: Kóta Zsigmond, 
Kóta Donát és Asztrik atya. 
Április 14-én Nagycsütörtökön 19.30 órai kezdettel a Capella Savaria előadásában  Pergolesi Stabat Mater-e csendül fel. 
Hívjuk és várjuk a testvéreket a Szent Háromnap megünneplésére.  
Betegeinket húsvét előtt szeretnénk szentségekkel ellátni. Kérjük, hogy aki kívánja, hogy elmen jünk a betegekhez (április 
4. és 8. között), jelezze ezt az irodában.  
Április 20-án Ferences Jótékonysági Estet szervezünk az autizmussal élőkért a Zeneakadémián. A koncerten fellép 
Kelemen Barnabás és barátai a FAB-Ensemble. A bevétellel az Autista Segítő Központ mellett a Nagyszőlősi Szent Teréz 
Rehabilitációs Központot is támogatjuk.  Jegyek a jegy.hu weboldalon kaphatók. Bővebb információ a plakátokon és a 
ferencesek.hu honlapon.


