
Ma délután közös dicsőítő éneklésre várunk mindenkit 16 órára a 
templomba.  

A héten Szentlélekváró kilencedet végzünk, amelynek napi szaka-
szait fél órával a szentmise előtt imádkozzuk el, majd ezt követi a má-
jusi Mária-ájtatosság. A kilencedhez szükséges imafüzetek 220 Ft-ért 
vásárolhatók meg az újságos asztalról.  

Plébániai közösségünk otthonukhoz kötött idős és beteg tagjait 
május 20-án, szerdán és 21-én csütörtökön látogatjuk meg, hogy 
pünkösdi szentgyónásukat és szentáldozásukat el tudják végezni. Kér-
jük hozzátartozóikat, hogy a hivatalban vagy a sekrestyében szíves-
kedjenek bejelenteni őket! 

A személyi jövedelemadó bevallási határideje május 20-a. Kérjük, 
hogy adójuk kétszer egy százalékával szíveskedjenek katolikus egyhá-
zunk és plébániai alapítványunk működését támogatni! Rendelkezői 
nyilatkozatok az újságos asztalon találhatók.  

Május 25-én, pünkösdhétfőn családi délutánt szervezünk a város 
családjai számára. Korosztályos programokkal: kézműves foglalkozás-
sal, előadással és koncertekkel várjuk a család minden tagját. A prog-
ram délután 3 órakor kezdődik. 

A szentmisék előjegyzése a második félévre május 26-án, kedden, 
16 órakor kezdődik a plébánia hivatalban.  

Jótékonysági hangversenyt ad a Pálóczi Horváth Ádám AMI leány-
kara a plébániánkon élő nehéz sorsú családok javára május 29-én, 
pénteken 19 órakor. A hangversenyre a belépés ingyenes, de már a 
mai naptól támogatójegyeket lehet vásárolni 500, illetve 300 Ft-ért. 
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Szeptemberben újra indul a katekumenátus 

 
Az egyházi előírások szerint azokat a felnőtteket, akik nincsenek 

megkeresztelve, ill. nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók, a 
katekumenátus fokozatain keresztül vezetjük be a katolikus hitbe és 
életbe.  

A katekumenátussal kapcsolatban részletes írásos információ és je-
lentkezési lap a plébánia hivatalban, illetve a sekrestyében kapható. Az 
első találkozó szeptember 22-án, kedden 19 órakor lesz a plébánia 
közösségi termében. 

 
Bérmálásra felkészítő csoport középiskolásoknak 

 
Szeptemberben indul a középiskolások felkészítése a bérmálásra. 

Ebbe a csoportba a 9-12. osztályos diákok jelentkezését várjuk, akik 
általános iskolában folyamatos hitoktatásban részesültek. Találkozóink 
minden kedden 16 órakor lesznek a plébániai központ közösségi ter-
mében. Ezen kívül a tanév során háromszor lelki napot is tartunk majd.  

Jelentkezési lap a plébánia hivatalban és a sekrestyében kérhető, 
amelyet szeptember 15-ig kell visszajuttatni a hivatalba. Az első talál-
kozó szeptember 22-én, kedden 16 órakor lesz a plébániai központ 
közösségi termében. 

 
Középiskolás hittan 

 
Középiskolások számára is megszervezzük a hitoktatást plébánián-

kon. Ez nem a bérmálásra felkészítő csoport és nem is ifjúsági közös-



ség, hanem inkább a hagyományos értelemben vett hittanóra, ame-
lyen a diákok interaktív módon vehetnek részt. Keresztény hitünkkel 
ismerkedünk meg a heti háromnegyed órás találkozókon.  

A középiskolás hittancsoportról írásos tájékoztató és jelentkezési 
lap a plébánia hivatalban és a sekrestyében kérhető. Kérjük, hogy a 
jelentkezési lapot szeptember 15-ig szíveskedjenek visszajuttatni a 
plébánia hivatalba! Az első találkozó szeptember 23-án, szerdán 16 
órakor lesz a plébániai központ közösségi termében. 

 
Szentségi házasságra felkészítő régóta együtt élő pároknak 

 
Plébániai közösségünk tagjai között bizonyára sok olyan pár van, 

amelynek tagjai már jó ideje együtt élnek, s akár gyermekeknek is éle-
tet adtak, de bizonyos események miatt nem kötöttek templomban 
szentségi házasságot. Plébániánk ezeknek a pároknak szeretne segíte-
ni, s lehetőséget nyújtani a szentségi házasság megkötésére.  

A felkészítőre azokat várjuk, akik egyházilag szabad állapotúak, va-
gyis nem volt korábban most is érvényben levő szentségi házasságuk.  
Részletes információs és jelentkezési lap a hivatalban és a sekrestyé-
ben kapható. A felkészítés a jelentkezett párokkal történt személyes 
egyeztetés után indul. 

 
Családi délután Pünkösdhétfőn 
 
Hagyományteremtő szándékkal családi délután szerveznek a város 

keresztény közösségei május 25-én, pünkösdhétfőn. A korosztályos 
programok a család minden tagjának lehetőséget biztosítanak a ki-
kapcsolódásra. A kicsik kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, míg 
a nagyobbak és a felnőttek tanúságtételeket, előadásokat, valamint 
koncerteket hallgathatnak meg.  

Program: 
15 óra: zenés műsor gyerekeknek 
16 óra: a zalaszentgyörgyi Örömzene kórus műsora 
16.30 óra: lelkipásztori és polgármesteri köszöntők 
17 óra: Holló András előadása 

18 óra: szentmise 
18.45 óra: dicsőítő koncert 
19.45 óra: agapé, szeretetvendégség 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Kirschner Gábor Béla: 2015. május 16. 
Horváth Léna: 2015. május 16. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Házasságkötés 

Gángó Péter – Péter Diána: 2015. május 16. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje: 
Május 18, hétfő, Szent I. János pápa és vértanú, 7 óra: + Etelka és 

Máté szülők 
Május 19, kedd, 18 óra: + Erzsébet és Mária édesanya és nagymama 
Május 20, szerda, Sienai Szent Bernardin áldozópap, 18 óra: + Ist-

ván és Mária szülők, + László (+ 2. évf.) és élő családtagok 
Május 21, csütörtök, Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai, 18 

óra: Püspök atya szándékára 
Május 22, péntek, Szent Rita szerzetes, 18 óra: + Szülők, nagyszü-

lők, testvérek 
Május 23, szombat, Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú, 7 óra: 

Püspök atya szándékára 
Május 24, Pünkösdvasárnap 
 7 óra: + Erzsébet és József szülők 
 8.30 óra (Bazita): + Rudolf férj és édesapa (+1. évf.)  

10 óra: + Nagyszülők 
18 óra: + Anna és István szülők 


