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„Odalépett hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte” 
A fenti idézet számomra az egyik legkedvesebb példabeszédből való. Lukácsnál (10, 25-37) olvashatjuk ezt 

a történetet, amely az irgalmas szamaritánusról szól. 

Hitoktatóként ezt a jelmondatot választottam, és bár a szerpappá szentelésemhez nem volt szükség ilyesmire, 

a mondat ennél a szolgálatnál fokozottan érvényes számomra. 

Miért tartom ezt fontosnak? 

Egyrészt a feltételek nélküli irgalmat olvashatjuk a sorok között, másrészt az ellentétek, hibák, sérelmek, 

mint lelki sebek kerülhetnek előtérbe. 

Mielőtt közös munkába kezdenénk Isten Országának építkezésén, fontos, hogy egymásra szeretettel és 

testvérként nézzünk. Ezért egy házi feladatot adnék mindannyiunknak! Gondoljuk végig, hogy van-e 

olyan ember a környezetünkben (akár templomba járó, akár nem, akár fiatal, akár idősebb) akivel szemben 

szálkát, tőrt, kardot hordozok a szívemben. Ha van, akkor merjünk hozzá lépni! Ne várjuk, hogy majd a 

másik közeledik, mondván ő kezdte nem én, ő a nagyobb hibás… tegyük meg mi az első lépést! Kérjük 

bocsánatát, még akkor is, ha nem mi hibáztunk. Merjünk alázatosak lenni! Ez nem emberi gyengeség, hanem 

Mennyei Atyánk jogos elvárása, hogy teljesebb életet élhessünk. ÉLJÜNK ezzel a lehetőséggel! 

Új Egyházközségi Tanács 
Többek javaslatát meghallgatva, és kikérve, az új egyházközségi tanács (régebbi nevén képviselőtestület) 

tagjelöltjei a következő testvérek:  Tanácsadóként pedig a következőkre számítok: 

 Csikósné Plauschin Katalin Bihal András Diószegi Lajosné 

 Nagyné Bereczki Katalin Janovics József Frics Zoltánné 

 Pál Annamária Schlachta Béla Bükk László 

 Stelczerné Szunyogh Kata Tóth Károly Gáspár Csaba 

 Strohmayer Jánosné Vígh József Pusztai László 

 Vígh Fanni Zsuk József Strohmayer János 

Most Püspök atya jóváhagyását kell megvárnunk, és utána ünnepélyes eskütétel következik majd, 

remélhetőleg októberben. Kérjük az egyházközség minden tagjának imáját! 

 Frics Zoltán 

Heti hirdetéseinkből: 

évközi 26. vasárnap 

 A karitász csoport megújítására készülünk, ezért 

mindenkit hívunk és várunk szeretettel, aki a 
rászorulók felé szívesen közvetíti akár tettekkel is az 

egyház, szolgáló szeretetét. Az eddigi karitásztagokat 

és a segíteni szándékozó érdeklődőket is várjuk 
szeptember 26-án (hétfőn) 18

15
-től a plébánián! 

 A Karizmatikus Közösség is megkezdi a találkozóit. 

Szeptember. 27- től, minden második kedden, 18
00

 

órai kezdéssel a kápolnában lesznek az imaalkalmak. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten 

dicsőítésre! 

 Az engesztelő csoport ezentúl a szerdai kápolnai 

szentmisék előtt 17
00

-tól tartja imádságait, a 

családokért, hazánkért, a világért. Mindenkit 
szeretettel várnak. 

 A plébániánk területén lakó, elsőáldozásra készülő 

gyermekek szüleit hívjuk a plébániára szeptember 29-

én csütörtökön, 18
00

-ra megbeszélésre. 

 Idén is szervezünk adventi lelkigyakorlatot 

házaspároknak. December 16 és 18. között. Minden 

érdeklődő házaspárt szeretettel várunk! A részletekért 

Frics Zoltánné Szilvit kell keresni! 

Szentmisék, igeliturgiák a héten 
(egyelőre minden a szokott rendben megy tovább) 

T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom, 

K=Szent Erzsébet kápolna 

 szept. 28. (sze) 1800 K szentmise 

 szept. 29. (cs) 1600 T áldoztatás  

 szept. 30. (p) 1630 T szentmise 

 okt. 2. (v) 900 T szentmise 

 okt. 2. (v) 1100 K igeliturgia 


