
Pár napja jártuk a temetőt és megálltunk egy-egy sír előtt, 

kezünkben virággal, gyertyát gyújtva, világosságot gyújtva. 

Jól tudjuk, akit keresünk, aki volt, az nincs itt. Mégis eljövünk ide, 

a temetőbe és megállunk egy-egy sírhant előtt. 

Bizony a keresztény hívő ember is gyászol. Hozzánk tartoznak a 

gyász, a könnyek, a szenvedések, a fájdalmak éppen úgy, mint az 

öröm ragyogása a mosolygó tekinteteken. Csak az nem érti a 

gyászt, aki még nem szeretett, akinek nem fájt a veszteség, 

elvesztése annak, aki életének örömét és fényét adta. Csak az nem 

tud gyászolni, akinek nem hiányzik senki. Jézus is gyászolt, 

könnyekre fakadt Lázár sírja mellett, mert szerette barátját. 

Emléked örökké él szívünkben - olvassuk sokhelyütt 

sírfeliratokon. Örökké? Amíg élnek az emlékezők! Csak addig és 

nem tovább. Az emlékezés kincs, mert a szeretet élteti, de egyszer 

ez is kihuny. Minden emlékezés arra int bennünket, hogy egyszer 

mi is emlékké válunk valakinek a szívében, aztán majd 

elfelejtenek. De Isten az, aki soha nem felejt. Benne nincs 

változás, még változásnak árnyéka sem. Hányszor jajdul fel 

szívünk: hol vannak azok, akiket oly nagyon szerettünk? A 

válaszunk: Istenben vannak. Nevük ott van az Élet könyvében 

kitörölhetetlenül. Hiába lenne minden emlékezés, ha nem ölelne 

át bennünket a remény, hogy ők, akik már elmentek, már 

mást látnak: örököt, az Istent. 

Úgy érezzük, hogy a sír kifosztotta és elrabolta tőlünk azt, aki oly 

kedves volt számunkra. Ugyanígy állhatott ott Jézus sírjánál 

Mária Magdolna és a többi síró asszony is, elhagyottan és 

kifosztottan. De a sír nem tarthatta magában az Élet Fejedelmét, 

aki halálával győzte le a halált. Angyal hirdette az örömüzenetet: 

feltámadt, nincs itt. 

    forrás: Laudetur internet 

November 18-án, csütörtökön 1800 órai kezdettel Rátonyi 

Róbert zongoraművész ad koncertet a templomunkban. Tiszteljük 

meg a művész urat, és minél nagyobb számban vegyünk részt 

ezen a szép lélekemelő eseményen. A koncert ingyenes. 

November 21-én, vasárnap tartjuk a búcsúi szentmisét a lullai 

templomban 800 órai kezdettel, Szent Erzsébet ünnepéhez 

kapcsolódva. 

November 21-én, vasárnap 930 órakor tartjuk a bábonyi kápolna 

búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. 

Előre hirdetem, hogy a Szent Erzsébet búcsúk miatt  

november 21-én a soros zalai szentmise kivételesen 1300-kor 

kezdődik. 

Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember újságot vagy 

Adoremust előfizetni, szíveskedjenek jelezni a sekrestyében 

vagy a plébánián november végéig. Újság előfizetést a jövő 

évre csak a teljes összeg (éves díj) befizetésével áll módunkban 

elfogadni.  

Akik még nem rendezték az idei évre egyházi 

hozzájárulásukat (egyházi adó), kérem, fizessék be a 

sekrestyében vagy a plébánián hivatali időben, valamint a 

csekkes mód is rendelkezésükre áll. Csekk az újságos polcnál 

megtalálható. 

                  Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Bodajk a Bakony keleti lábánál, a Móri-árok peremén fekszik. A 

terület természeti adottságai az embert már az írott történelem 

előtti korban letelepedésre ösztönözték. A hely legjelentősebb 

vonzerejét az itt fakadó állandó és bő vízű karsztforrások 

jelentették. A helyi hagyomány szerint államalapító királyunk, 

Szent István által is már látogatott bodajki kegyhely újkori 

felvirágoztatása a településen 1695-ben megjelenő kapucinus 

szerzeteseknek köszönhető. A koldulórendi barátok vélhetően a 

középkori alapokra kápolnát építettek, amelybe a környékbeli 

falvakba betelepített német ajkú lakosság körében nagy 

tiszteletnek örvendő Segítő Szűz Mária kegyképét helyezték el. 

Ezt az oltárképet páter Willibald Bécsben készíttette el, amely a 

betelepülők által jól ismert passaui Segítő Szűz Mária képének 

másolata. A hely a felszentelésétől kezdve vonzotta a 

zarándokokat, akik fogadására 1728 és 1742 között felépült a ma 

is látható barokk templom. A templomhoz szervesen kapcsolódó 

plébániaépület 1755-ben épült kapucinus rendházként. A kolostor 

kertjéből leválasztott zarándokudvart, benne a hűs vizű forrással, 

valamint a szomszédos Kálvária-hegyre vezető keresztutat szintén 

a 18. század közepén alakították ki. Mindezek jelentős szereppel 

bírtak a zarándokok számának folyamatos gyarapodásában. 

Miután II. József király a szerzetesrendek jó részének működését 

betiltotta, 1788-ban a kapucinusok Bodajkot is elhagyták, a 

plébániát pedig a székesfehérvári egyházmegye vette át. A 

kegyhely töretlen népszerűsége miatt a zarándokudvart 1939 és 

1942 között átépítették, bővítették. Az elmúlt évtizedben az 

épületek és környékük egészét átfogó fejlesztések történtek, 

amelyek nyomán kegytemplomunk ismét méltóvá vált, hogy 

elfoglalja helyét az ország legjelentősebb zarándokhelyei között. 

                 forrás: bodajkikegyhely.hu 

Könyörgés a Bodajki Segítő Szűzanyához: 

Mindenható Úristen, ki Bodajk szent helyéről sugároztad szét a hit 

vigaszát s adtál gyógyulást a Benned bízóknak, add, hogy Szent 

István népe ismét erős legyen hitében. Ne tekintsd, Uram, bűneink 

súlyát, hanem a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására 

tekints azon szent magyarok érdemeire, akik Szent István 

nyomdokain ezen megszentelt helyen jártak, és ma szent színed 

előtt érettünk könyörögnek. A mi Urunk Jézus Krisztus által. 

Ámen. 
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Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

November 8., hétfő: 1800 Tab – November 10., szerda: 800 Tab 

November 12 ., péntek: 1800 Tab  

November 14., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100 és 1800 

November 15., hétfő: 1800 Tab Nov. 17., szerda 800 Tab 

November 19., péntek: 1800 Tab 

November 21., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Bábony - Tab: 1100 és 1800 – 1300 Zala 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Mindaz, ami elmúlt, halhatatlan 

 

Hirdetés 

Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyhely 

 


