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Plébánosi beszámoló
Hitéleti Statisztika, 2020
2020 különleges év volt mindannyiunk életében. Sok minden, sőt semmi sem volt
úgy, ahogy eddig. Először is felmerül a "miért". Az ember elfeledkezett arról, hogy van
Valaki, aki mindennek Ura. Kis istent csinálunk magunkból. Az ember úgy gondolja, a
tudománynak, technikának, az emberi értelemnek nincs megoldhatatlan. Az is lehet,
hogy valóban emberi "praktika", "tudomány" következménye, ami történt velünk. A
Gondviselő Isten tanítani akar bennünket. A magából istent csináló ember, istentelenné és embertelenné válik. Amit javára szánt, saját maga ellenségévé lesz. Megérzi
az ember, önmagában kevés önmagának. Szüksége van valakire, és ez nem lehet más,
csak Ő: a Gondviselő Isten. Már oly sokszor megmutatkozott a történelemben, ha
végre észre térünk, Isten felé fordulunk, Ő aki javunkat, örök javunkat akarja, nem utasít el bennünket, segít rajtunk. Ez a számunkra lehetetlen helyzet talán megtanít bennünket hittel imádkozni. Ahogy a megszállott fiú édesapja megvallotta Jézusnak:
"Uram, hiszek, segíts a hitetlenségemen!". Mindennap ezért szól délután három órakor
a harang. Ne gondoljuk, nekünk minden sikerül, valljuk meg, nekünk Isten kell! Aki ránéz a keresztre és ráeszmél, Jézus értem halt meg, Isten értem áldozta fel Fiát, az hittel
és bizalommal fordul a Gondviselő Atyánk hoz: "Uram segíts, mert elveszünk!". Ezért
BÚÉK: Bízd életedet újra Krisztusra!
Hitéleti statisztikánkra is kihatott a járvány.
Keresztelés:
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2020-ban mindössze 58 keresztelő volt plébániánkon.
•

36 fiú és 22 leány.

•

40-en voltak 1 évesnél fiatalabbak.

•

15 kisgyerek volt, 1 és 7 év közötti.

•

3-an voltak hét év felettiek, ők az első szentáldozásuk előtt lettek megkeresztelve.

•

10 fölött van azoknak a száma, akiket bejelentkeztettek keresztelésre, de
szüleik elhalasztották keresztelésüket az idei évre. Reméljük, idén ők is
részesülhetnek a szentségben.
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A keresztelés feltétele, hogy a szülők kérjék azt, és hogy ne utasítsák el gyermekük vallásos nevelését. Bár tudjuk, sajnos nagyon sok családból hiányzik a vallásos keresztény légkör, de Isten kegyelme mindenhol tud működni! Ezért fontos a keresztség,
mint a hit első lépése. A szülő, aki talán nem tud hitre vezetni, teret enged a kegyelemnek gyermeke életében.
Elsőáldozás:
Az elsőáldozásokat sem tudtuk tavasszal megtartani, csak ősszel. Nem két, hanem három csoportban, mivel a gyerekek egy része karanténba került.
50-en voltak elsőáldozók, 26 fiú és 24 leány.
Az elsőáldozás feltétele a keresztség, az iskolai hittanon (legalább 3 év) és a vasárnapi szentmiséken való részvétel. Aki nincs megkeresztelve, de jár hittanra, az elsőáldozás előtt kereszteljük meg.
Bérmálás:
A bérmálásra is ősszel került sor. Bár sajnos a szokásos bérmálási oktatást nem
tudtuk megtartani, a fiatalok mégis összeszedetten, fegyelmezetten vettek részt a bérmálási szentmisén. Brenner József nagyprépost úr kedvessége és kedélyessége pedig
emlékezetesen széppé tette ünnepünket.
63-an bérmálkoztak, 32 fiú és 31 leány.
A bérmálás feltétele a keresztség, a hittanon (legalább 8 év) és a vasárnapi szent-
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miséken való részvétel. A bérmálásnál fontos tényező a fiatal hite és készsége.
Házasságkötés:
A legnagyobb bonyodalmat a házasságkötéseknél okozta a vírus. Szinte mindegyik esküvőt más időpontra kellett tenni.
16 pár mondta ki plébániánkon az életre szóló boldogító igent. 2 párt más plébániára bocsátottunk el.
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A házassághoz szükséges a beavatószentségekben való részesülés (a keresztség
mindenképp, elsőáldozás, bérmálás), legalább az egyik félnél. Az esküvő előtt négy jegyesoktatás van, megbeszélt időpontban. Esküvői tanú bárki lehet. Más vallásúval is
lehet templomi esküvő, és az is lehetséges, hogy a másik vallás lelkészével közös ökumenikus esküvő legyen. Katolikus a püspök engedélyével esküdhet ökumenikusan más
felekezet templomában is. Ami fontos: két nem katolikus házassága bárhogy kötik is
meg, érvényes és felbonthatatlan a katolikus jog szerint. Így, ha a nem katolikus félnek
volt már egy előző házassága nem katolikus féllel, katolikus egyházi esküvőt nem köthet.
Temetés:
A temetések száma a sok évnyi átlag szerint alakult. 107 elhunytat temettünk el.
A tavaszi hónapokban alig volt temetés, viszont novemberben 18 temetésünk volt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Körmenden 63,
Magyarszecsődön 7,
Molnaszecsődön 3,
Alsóberkifaluban 12,
Felsőberkifaluban 3,
Horvátnádalján 7,
Magyarnádalján 4,
Vasalján 5,
Pinkamindszenten 2,
Döröskén 1 temetés volt.
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Szomorú adat: az elhunytak közül csak 29-en voltak szentségekkel ellátva. Bár az
adat nem pontos, többen voltak ellátva, csak a rokonok nem tudták. Többször előfordult az évben, hogy én a kórházban elláttam a beteget, de a rokonok mégis azt diktálták
be, hogy nem volt nála pap.
Bármikor hívhatnak bennünket betegellátásra. A jelen helyzetben a kórházba
csak úgy tudunk bemenni ha azt a hozzátartozók kérik. Adjuk meg szeretteinknek ezt a
fontos lehetőséget, mely számukra megnyugvást és vigaszt ad.
Körmend, 2021. január 9.
Kiss László
plébános

