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Beszámoló a 2021-es évről 

A 2021-es évre is rányomta bélyegét a covid járvány. A temetések számában ez 

meg is mutatkozott. A halál oka között gyakran szerepelt a korona vírus. Örömeink is 

voltak ebben az évben is. Elkezdte működést a Boldog Batthyány László Katolikus Álta-

lános Iskola. Persze varázsütésre nem lesz rögtön katolikussá a volt Kölcsey iskola, de 

biztató jelek vannak, jó irányba megyünk, új szellem van az iskolában. A tanárok és 

gyerekek készségesek elfogadni az újat, és lassan-lassan igyekszünk becsöpögtetni azt 

a lelkiséget, ami valóban katolikussá teszi az iskolát. Nagy öröm, hogy ebben az évben 

elindult a folyamat, hogy Körmenden legyen katolikus óvoda is. Talán már 2022. őszén 

az is elindulhat., örömeink közé tartozik, hogy kedvesnővérek jelentkeztek, akik szíve-

sen letelepednének Körmenden. A vorau-i Szeplőtelen Fogantatás leányai rend. Elő-

ször Sára nővér jön 2022 szeptemberében, majd két nővér követi. Már elkezdődött 

zárdájuk tervezése, mely a templom melletti telken épül fel. Elkészült a kórházkápolna 

alap megerősítése. A munka a szemnek láthatatlan, de a kápolna a megerősítés nélkül 

előbb-utóbb összedőlt volna. A kápolna új székeket is kapott. A munka 8.5 millió fo-

rintban került. Új szőnyegeket vettünk a plébániatemplomba és a Batthyány temp-

lomba. Elkészültek a plébániatemplom szükséges felmérései, megvannak az engedé-

lyek a felújítás megkezdéséhez. A kiadás 4,5 millió forintot tesz ki. Hála az Úrnak az 

egyházmegyétől és pályázat útján kaptunk 165 000 000 Ft-ot a felújításhoz. Így 2022-

ben elindulhat a munka. Ebből pénzből a templom átvágása (szigetelése) és az elekt-

romos hálózat felújítása valósulhat meg. Reméljük a többi munkára is lesz majd vala-

honnan pénz. Bízunk az Úr segítségében. 

A járvány megmutatkozott a templomba járók számában is. Sokan nem mertek, 

vagy tudtak jönni a szentmisékre. Hála legyen karácsonykor és az ünnepek alatt a meg-

szokott szánban voltunk a templomba. Hiszem Isten azért engedi ezt a járványt, hogy 

rádöbbenjünk, mennyire szükségünk van rá. Ismét benne bízunk és reméljünk. 

2021-ben 81 keresztelő volt plébániánkon 43 fiú és 38 leány. A gyerekek csak 

kisebb része született szentségi házasságba. Olyan jó lenne, ha szülők komolyan ven-

nék a házasságukat. A keresztelés alkalmával is lehetne rendezni az elmaradt szentségi 

házasságot. 
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Azokat a gyerekeket, akik már iskolás korúak, a az elsőszentáldozás előtt keresz-

teljük meg. természetesen a keresztelés feltétele, hogy hittanra járjon a gyermek. 

Elsőszentáldozó 72 volt. !1 fiú és 31 leány. Sajnos vasárnap a templomban nem 

nagyon látjuk a gyerekeket. legtöbbször a szülők hanyagsága miatt. Pedig milyen jó 

volna, ha az elsőszentáldozás után a gyerekek rendszeres gyónókká és szentáldozókká 

válnának! 

58 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Közülük 3 felnőtt korúak voltak. To-

vábbra is elszomorító, a bérmálkozók eltűnnek a bérmálás után a templomból! 

16 pár kötött szentségi házasságot plébániánkon. Bárcsak többen lennének! 

Idén is temetésből volt a legtöbb: 136. Körmenden 94, Horvátnádalján 8, Felső-

brekifaluban 3, Alsóberkifaluban 14, Molnaszecsődön 1, Magyarszecsődön 4, Magyar-

nádalján 2, Vasalján 6, Pinkamindszenten 1, Hegyhátszentjakab 1, Kemestaródfán 1 és 

Nagymizdón 1. 

A 136 elhunytból mindösszesen csak 37 voltak szentséggel ellátva. Tisztelettel 

kérem a hozzátartozókat, vegyék komolyan szeretteik túlvilági sorsát, hívjanak papot 

beteg, haldokló hozzátartozóikhoz. Minden esetben elmegyünk, a nap bármely órájá-

ban, ha hívnak. A Covid miatt csak akkor mehetünk a kórházba beteghez, ha hívnak, 

kérnek bennünket. Ez az utolsó szeretet tett, amit megtehetünk szeretteinkért.  

Amikor megköszönjük a Mindenható Istennek az elmúlt esztendőt, kérjük Őt, kí-

sérjen áldása bennünket 2022.ben is.  

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké ámen. 

 

Körmend, 2022. január 29. 

 Kiss László 
 plébános 

 


