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Beszámoló
Plébánosi beszámoló a 2018-as évről
Ismét eltelt egy év. Viccelődünk vele, hogy ismét egy évvel öregebbek lettünk.
Eszünkbe jut-e hálát adni a Jóistennek ezért? Ahogy az évvégi hálaadó imádságban
imádkoztuk: „Hány embertestvérünk nem érhette meg az elmúlt esztendő végét.”
A gimnázium 4. osztályában vett át bennünket Dr. Nádasi Alfonz bencés szerzetes oroszból. Addig egy fiatal tanárnő próbált tanítani bennünket nem sok sikerrel.
Alfonz atya az abc-vel kezdte. Minden órán dolgozatot írtunk. A legrosszabb jegy nem
az egyes volt, hanem az áthúzás. Akinek áthúzta a dolgozatát, annak ki kellett mennie
a füzetért a katedrára az atyához, este pedig fel kellett mondania a dolgozatot az
atyának. Volt egy osztálytársunk, aki minden alkalommal kénytelen volt kimenni a
füzetéért. Az atya egyszer mérgesen ránézett és megkérdezte: „Mi ez Fiam? Mond
meg mi ez?” Aztán az osztály felé fordult: „Ez legalább következetes, ez sose tanulja
meg!”
Vajon mi is ilyen következetesen nem javultunk, nem lettünk szentebbek az elmúlt évben? Csak úgy elmúlt fölöttünk?
Alfonz atyának volt egy nagyszerű elve: Az a tanár, aki kettesre nem tudja megtanítani a tárgyát, adja vissza a diplomáját. Így senkit nem buktatott meg. Igaz, május
elsején három oroszórát tartott nekünk, mondván: A munka ünnepét, munkával kell
megünnepelni!
Hiszem, a Jóisten is megkönyörül rajtunk, hiszen tudja vágyunk utána, „a lélek
kész, csak a test gyenge”.
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Hát nézzük a 2018-as esztendőt:
Körmendi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániához Körmend városa a külső részekkel: Alsóberkifalu, Felsőbrekifalu és Horvátnádalja, valamint öt falu: Molnaszecsőd, Magyarszecsőd, Magyarnádalja, Vasalja és Pinkamindszent tartozik. A legutolsó
népszámlálás szerint 8 163 híve van a plébániának. A plébánián négyen teljesítünk
szolgálatot. Dr. Gyürki László pápai prelátus nyugalmazott plébános Horvátnádalján,
Nagy Gábor Sándor kisegítő, Böjti Balázs káplán és Kiss László plébános.
Keresztelő: 73 gyermek, fiú: 38, leány: 35.
Sajnos 2018-ban is kevesebb volt a keresztelő, mint a temetés.
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2018-ban 1 felnőtt keresztelés volt, és ketten jelentkeztek felnőttként a szentség felvételére.
A plébániához tartozó mind az öt óvodában van hitoktatás. A nagycsoportosok
vesznek részt rajt. A Dienes és a Mátyás úti óvodában 20 körüli a létszám, a Bartókban
7, Horvátnádalján és Molnaszecsődön pedig 10 fölött van a gyerekek száma.
A város mindhárom általános iskolájában kötelezően választható tantárgy a hittan. Az iskolások 60 %-a jár katolikus hittanra. Sajnos a vasárnapi szentmiséken a hittanosok töredéke vesz csak részt. Hiányzik a szülői háttér, ami nélkül a hitoktató tehetetlen. Arról nem is beszélve, hogy nem elég a szülői tanítás, a szó, példamutatásra
lenne szükség, ez pedig csak nagyon kevés családban van meg. Van, ahol a nagyszülők
vállalják magukra ezt az ügyet, hála és köszönet nekik érte.
Az első szentgyónásra és szentáldozásra, valamint a bérmálkozásra külön plébániai felkészítés van, az egyház rendelkezései szerint. Hála legyen, a gyerekek ezekre
eljönnek, talán szívesen is.
Az elmúlt évben 61 elsőáldozó volt. Körmenden 53, Horvátnádalján 8.
24 voltak a bérmálkozók.
Feltűnő a két szám közötti különbség. Az elsőáldozók egyharmada lesz bérmálkozó, sajnos nem csak ebben az évben. Nagyon nagy ez a lemorzsolódás. Sokszor maguk a szülők is a gyerek sok elfoglaltságára hivatkoznak és arra, hogy elsőáldozó azért
volt a gyerek. Abban is van igazság, a hittan órán nagyobb a követelmény, mint az
erkölcstanon, így a nagy gyerekek a szülő beleegyezésével a könnyebbet választják.
Bár a gimnáziumban is meghirdettük a hitoktatást, jelentkező hiányában az ott
nem valósult meg.
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A plébánián minden héten, pénteken van ifjúsági hittan a Balázs atya vezetésével. A létszám változó.
A felnőttek számára is van hittanfoglalkozás minden csütörtökön este szintén a
plébánián.
Házasság kötés 21 volt. Körmenden12, Horvátnádalján 3, Vasalján 1, Pinkamindszenten 1, Magyarszecsődön 3, egy ökumenikus esküvő pedig az evangélikus
templomban volt.
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Ez a szám nagyon kevés. A mai fiatalok nem tudnak, vagy nem mernek egy
életre dönteni. Az áldozathozataltól valóságosan rettegnek, pedig e nélkül semmi érték nincs az életben.
Húsvétra és karácsonyra 29 beteget láttunk el otthonaikban. Mindkét öregotthonban havonként járunk a betegekhez, a kórházba pedig heti rendszerességgel. Bármikor hívhatnak bennünket beteghez, igyekszünk mihamarabb eljutni hozzá, megerősíteni, vigasztalni és a szentségekkel ellátni.
Plébániánkon a temetés volt a legtöbb: 109.
Szentségekkel mindössze 37 voltak ellátva. Ez fájdalmas. Nagyon sokszor a család és a hozzátartozók hanyagsága miatt nem halhat meg szentségekkel megerősítve
az elhunyt. Aki hisz az örökéletben, annak át kell éreznie milyen fontos kegyelemben
elhagyni ezt a világot és megérkezni Istenhez. Buta hivatkozás: „Féltünk, hogy megijed, vagy hirtelen halt meg!” Igaz évek óta beteg volt. Ha valóban szeretjük, nem
tagadhatjuk meg tőle élete utolsó nagy segítségét!
Körmenden 62 elhunyt volt, Molnaszecsődön 1, Magyarszecsődön 8, Alsóberkifaluban 11, Felsőberkifaluban 6, Horvátnádalján 9, Magyarnádalján 4, Vasalján 5,
Pinkamindszenten 2. Egy elhunytat Nagymizdón temettünk.
Mi valósult meg 2018-ban:
A plébániatemplom egy adakozó jóvoltából új korszerű és energiatakarékos
padfűtést kapott. A szembemiséző oltárra egy adakozó jóvoltából egy gránitlap került
így már valóban oltár formája van. Új gyertyatartókat is vettünk az oltárra, szintén
adakozó jóvoltából felújult az oltárkereszt is. Teljesen megújult a világítás is. A hangosítás megújítása folyamatban van. Karácsonyra elkészültek az új papi és ministráns
székek.
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A plébánián lefestésre kerültek az ablakrácsok és a bejárati kapu. A kertkapu
elektromos zárat kapott. A közösségi házba pedig légkondicionáló berendezést szereltettünk.
A magyarszecsődi templomra 15 000 000 Ft-os pályázatot nyertünk a renoválás
befejezésére. A munka tavasszal kezdődik.
A felsőberkifalui kápolna új szőnyegezést kapott Bebes István polgármester úr
és Csák Tamás önkormányzati képviselő úr felajánlásából. Napfényvédő függönyök is
kerültek az ablakokra.
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Pinkamindszenten a templom szőnyegezése lett új. Az önkormányzat felajánlásából új papi és ministráns székek készültek.
Hálás köszönet a Kedves Hívek egyházi adójáért, melyet mindenki önként adományoz az egyházközségnek. E nélkül semmit sem tudtunk volna megvalósítani.
Mi történt 2018-ban:
Január 22-én először ünnepeltük védőszentünk Boldog Batthyány László ünnepét az egyházmegyével. A Püspök úr ezt a napot az egészségügyben dolgozók napjává
tette, és Körmendre találkozóra hívta az egészségügyieket. 2019-től a város is bekapcsolódik az ünnep szervezésébe és megtartásába.
Augusztus 1-jével elment Óra Krisztián káplán atya. A Püspök Úr Rómába küldte
patrisztikát tanulni a Szent Ágoston egyetemre. Nagy áldás volt Ő plébániánknak, kívánjuk, még sokan érezzék ugyanezt, ahová hivatása rendeli!
Az új káplán Böjti Balázs atya Jánosházáról érkezett. Reméljük közöttünk is jól
érzi magát, és szolgálata gyümölcsöző lesz közösségünk számára.
Ismét van kispapja a plébániának. Rákos József a Győri hittudományi Főiskola
és Papnevelő Intézet első éves hallgatója lett szeptemberben. Kérek mindenkit, imádkozzon Józsiért, hogy hat év múlva áldozatot bemutatva állhasson templom oltáránál.
Reméljük példája másokat is vonzani fog!
Hála legyen az Úrnak az elmúlt esztendőért, az örömért a keresztekért, minden
kegyelméért, amit kaptunk tőle. Benne bízunk és remélünk 2019-ben is.
Körmend, 2019. január 6.
Kiss László
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