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           Közösségi napot tartottunk május 28-án 
 
Május 28-án, szombaton 15 órától közösségi-családi nap 
volt a plébánia udvarán. Érkezésünkkor már vidám gyer-
mekzsivaj fogadott bennünket, jelezve, ezen a délutánon 
nem forgatókönyv szerint halad a program.  

A közös ima után az apróságok, ifjak és az ifjúkor végén 
járók kényelembe helyezték magukat — a kicsik a homoko-
zóban, a bátrak a napsütötte padokon, az óvatosabbak a 
lombok árnyéka alatt.  

S megkezdődött az ismerkedés, kötetlen beszélgetés - házi 
süti, üdítő mellett. A családi nap 18 kor kezdődő szentmisével 
zárult.  

Nagyon jó volt tapasztalni, hogy mindegyik generáció kép-
viseltette magát a plébániai közösségünkből. Ez az igazi 
sokszínűség, s innen lehet majd építkezni, hogy egymásra 
figyelő, egymást támogató közösséggé váljunk.  
Köszönjük a szervezőknek és segítőiknek áldozatos támogató 
munkáját.    

         (Horváth Ilona) 

           Pünkösd  
 
A Pünkösd a keresztény ünnepek részét képezi, a húsvét 
utáni hetedik vasárnapot és hétfőt, ez a Szentlélek eljövetelének 
és az egyház születésének ünnepe. Az idei évek után talán 
még jobban felértékelődik a Pünkösd szerepe, hisz hajlamosak 
vagyunk lekicsinyíteni a Pünkösd szerepét, pedig a Szentlélek 
kiáradása ugyanúgy isteni ajándék, mint Jézus születése.   A 

hálaadás mellet ez az ünnep 
arról is szól, hogy cseleked-
jünk és hirdessük az örömhírt, 
hisz ha jobban belegondolunk, 
szolgálat nélkül nem állna 
fenn az Egyház. Így a legna-
gyobb alázattal és tisztelettel 
kell Isten igéjét továbbadni a 
körülöttünk élőknek, mint 
ahogy azt az apostolok tették.  
Ez a feladat az Egyház min-
den tagjára kiterjed, nem csak 
a papokra, és ez a legszebb 

az egészben, hogy így egy virágzó közösséget tudunk együtt 
építeni.  A Szentlélek mindenkit buzdít arra – a képességeihez 
és lehetőségeinkhez mérten –, hogy ezeket a feladatainkat el 
tudjuk végezni, de ehhez a mi igenünk is kell, hogy azt a 
feladatot meg is akarjuk csinálni, nem fordítunk hátat az Is-
tennek. Ha pedig még nem ismertük fel feladatunkat, akkor 
ez az ünnep még aktuálisabb, hogy kérjük a Szentlelket, 
hogy mutassa meg Isten ránk vonatkozó terveit, lehet, csak 
apró lépésekben tárja fel,  de bízzuk Isten időzítésére.  

 (Darics Benedek) 
 
Pünkösd ünnepe kétféle választ ad arra a kérdésre, hogy 
miként vált világvallássá a kereszténység. Az egyik egészen 
gyakorlati természetű, a másiknak pedig mélyen vallási 
jellege van.  A kereszténység mélyen a zsidóságban gyökerezik. 
Ez az eredeti talaja. Pünkösd eredetileg az első aratás em-
lékünnepe volt. Ezért zarándokoltak fel a zsidók Pünkösd 
ünnepén az egész világból Jeruzsálembe. Ez nagyon lényeges 
a kereszténység elterjedése szempontjából. Pünkösd napján 
az emberek, zsidók a világ minden részéről, Ázsiából, 
Afrikából és Európából csapatba verődtek. Minden akkor 
ismert földrészen éltek zsidók, általában kisebbségben, 
ugyanakkor jó "hálózatot" alkotva, és kapcsolatban állva az 
anyaországgal. A zsidó közösségeknek pontosan ez a hálózata 
lett kezdetben a keresztény misszió bázisa.  
Ez volt a kereszténység elterjedésének úgynevezett gyakorlati 
oldala, vagyis "infrastruktúrája". Eme sikertörténet mélyben 
rejlő hajtóereje ugyanakkor mégis csak a Szentlélek volt, és 
még ma is az. Ő az az energia, amely nélkül Jézus első 
követői azt sem tehették volna meg, hogy a Jézusba vetett új 
és friss hitüket kivigyék a világba. A Szentlélek, a "felülről 
jövő erő", az, aki a megrettent, elrejtőzött, félénk és kicsinyhitű 
apostolokból olyan embereket alakított ki, akik meg tudtak 
győzni másokat erőszak, katonai hatalom, politikai nyomás 
nélkül, egyszerűen a kisugárzásukkal és hitelességükkel.  

    (P. Tokár János) 
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A X. SZOMBATHELY-SÜMEG GYALOGOS  

ZARÁNDOKLAT 
         a Szombathelyi Ferences Plébánia szervezésében 

Vándorként, Jézussal 

Mikor? 2022. július 20-án, reggel indul és július 23-án, 
szombaton este fejeződik be. 
Honnan hová?  Szombathely–Sümeg útvonalon, napi kb. 20-
25 km. 
Kiket várunk?  Vállalkozó szellemű, kihívást kereső felnőtteket 
és fiatalokat (min. 13 év, 18 év alatt csak kísérővel!)  
Szombathelyről és környékéről.  
Szállás? Egyszerű, hálózsákos zarándokszállás, mindhárom 
napon tisztálkodási lehetőséggel. 
Étkezés? Napi egy étkezés (este), a többi étkezés egyénileg, 
kenyeret kapunk.  
Költség?: 4500 Ft, amit a jelentkezési lappal együtt kérünk 
leadni a Ferences Plébánia irodájában vagy a sekrestyében. 
Érdeklődés? telefon: a plébániai irodán keresztül (tel.: (94) 
311-689), vagy szhely.ofm.pleb@gmail.com e-mail címen. 
Jelentkezés: kizárólag jelentkezési lappal, amelyet kitöltés 
után a Ferences Plébánia irodájában, vagy a sekrestyében 
–mindkettő a Szent Erzsébet tér 1. alatt – kell leadni a 
részvételi díjjal együtt. 

Jelentkezési határidő: 2022. július 01. A jelentkezés csak a 
részvételi díj befizetésével válik teljessé. A jelentkezők számára 
egy zarándok-megbeszélést is fogunk tartani, erről mindenkit 
időben értesítünk majd. 
     
           Nyárindító sütögetés az Igaz Szőlőtő közösségben 
 

Május 26-án immár ötödik 
alkalommal tartotta az Igaz 
Szőlőtő közösség a nyár-
indító összejövetelét a fe-
rences plébánia udvarán, 
a hagyományokhoz híven 
most is batyus jelleggel. 
Mindenki hozta a saját sü-
tögetnivalóját, amit a volt 
lelki vezetőnk, Kamill test-
vér által készített tárcsán  

 
sütöttünk meg, majd közösen fogyasztottunk el.  
Az étkezés megkezdése előtt a két Eszter és jómagam nagy 
meglepetésére közösségünk tortával lepett meg minket név-
napunk alkalmából. Az ároni áldás eléneklésével kérték 
ránk a Jóisten áldását. Nagy örömünkre szolgált, hogy lelki 
vezetőnk, Ferenc testvér mellett János atya is csatlakozott 
hozzánk. Az este folyamán a hangulatos és tartalmas beszél-
getésekkel közösségünk még jobban összekovácsolódott.    

               (Lajcsikné Horváth Rita) 
 

          "Vajas kenyér"– avagy múlt heti vajosztási akció 
    rászoruló családjainknak 

 
Múlt héten több mint 60 rá-
szoruló családnak tudtunk 
kiosztani a szokásos péksü-
temények mellé 25 dkg-s 
kiszerelésű márkázott vajat. 
Ez a mai árakat tekintve ösz-
szesen mintegy 340.000 Ft 
támogatást jelent.  
Az Egyházmegyei Karitász 
felajánlásának nagyon örül-
tek az érintettek, hiszen így 
a kenyérhez, kiflihez jutott 
némi "kennivaló" finomság, 
süteménybe pedig ínyenc 
hozzávaló.  Olyannyira, hogy 
az egyik kedves testvérünk 
meg is kínált bennünket a 
saját maga készítette kráfli-
ból. Hálásan köszönjük ezt 
a nagy értékű adományt, 
mellyel ismételten sikerült 
meglepni hátrányos helyzetű 
testvéreinket.  
       (Karitász munkatársak) 
 

Hirdetések 
 
Júniusban a 9 órai szentmise után imádkozzuk el a Jézus Szíve 
litániát. 
 
Plébániánk fiataljainak bérmálása ma 16.00 órakor lesz a Szé-
kesegyházban. Templomunkban a du. 4 órai szentmise elma-
rad. 
 
Pünkösdhétfőn − június 6-án − hétköznapi miserendet tartunk.  
 
Június 12-én, a 10 órai szentmise keretében lesz a Te Deum. 
Minden gyermeket, szülőt, hitoktatót szeretettel várunk!  
Szent Antal ünnepéhez kapcsolódóan megáldjuk a gyermekeket 
és Liliomáldás is lesz. 
 
Június 13-tól augusztus 20-ig hétköznapokon az esti szentmisék 
elmaradnak! 
 
Június 18-án, szombaton 10 órakor lesz a Jubiláns Házasok ta-
lálkozója a Székesegyházban. Részletek a plakáton és a hírle-
vélben találhatók. 
 
Immár 10. alkalommal kerül sor a szokásos Sümegi ferences 
zarándoklatra július 20. – július 23. között.  Részletek a 
plakáton és a hírlevélben találhatók. 
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