
Jótékonysági hangversenyt ad a Pálóczi Horváth Ádám AMI leánykara a 
plébániánkon élő nehéz sorsú családok javára május 29-én, pénteken 19 
órakor. A hangversenyre a belépés ingyenes, de támogatójegyeket lehet 
vásárolni 500, illetve 300 Ft-ért, akár már a mai szentmise után is. 

A hősök napjához kapcsolódóan szentmisét mutatunk be a magyar hősö-
kért május 30-án, szombaton déli 12 órakor. Ezen a napon reggel 7 órakor 
nem lesz szentmise.  

A jövő vasárnap, május 31-én a 10 órai szentmisén lesz plébániánk első 
bérmálása a plébániatemplomban. Az ünnepi szentmisén 16 középiskolás, 
valamint 8 katekumen részesül a szentségekben Püspök atya kezeiből. Délu-
tán 5 órakor a Szent Mónika közösség tagjai imaórára találkoznak a kápolná-
ban. A jövő vasárnap Bazitán nincs szentmise, helyette május 30-án, szomba-
ton lesz a vasárnapra érvényes előesti szentmise 16.30 órakor.  

Mivel plébániánk különleges módon is a fatimai Szent Szűz oltalma alatt 
áll, szeretnénk együtt megtanulni és imádkozni a fatimai rózsafüzért. A hét 
tizedes rózsafüzért már meg lehet vásárolni a sekrestyében 1000, illetve 1200 
Ft-ért. A következő hetekben megtanuljuk majd a hozzájuk kapcsolódó titko-
kat, s elsőszombatonként, valamint a fatimai estéken imádkozni is fogjuk.  

Már lehet jelentkezni az ősszel induló képzésekre: Középiskolások számára 
bérmálásra felkészítő csoport, valamint külön hittancsoport indul. Azon fel-
nőttek számára pedig, akik nincsenek megkeresztelve vagy nem voltak első-
áldozók és bérmálkozók, újra indul a katekumenátus. Mindhárom képzésre a 
sekrestyében és a plébánia hivatalban lehet írásos tájékoztatót és jelentkezési 
lapot kérni.  

Megjelent a Brenner Jánost tisztelők éves magazinja, az Emberhalász, 
amely 250 Ft-ba kerül. A gyerekeknek szóló Élő kenyér című liturgikus kiad-
vány 350 Ft-ért megvásárolható az újságos asztalról. Az Adoremus új száma a 
sekrestyében vásárolható meg. 
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2015. május 24. 
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Mozaik az altemplomba 
 
Még jóval a plébánia megalapítása előtt, még az altemplom elkészülte 

után tervbe lett véve, hogy valamikor majd az altemplomi oltár mögé egy 
szép mozaik készüljön a feltámadott Úrról, ami művészi módon kifejezi a 
feltámadásba és az örök életbe vetett hitünket, s amely méltó környezetet 
biztosít az elhunytak számára. E tervet most újból elővettük, mivel felaján-

lás érkezett a mozaik 
elkészítésének és be-
építésének munkálatai-
ra.  

Még korábban 
Fecske Orsolya SSS 
szociális testvér lett 
megbízva a terv elké-
szítésével. Orsolya test-
vér nagyon sok temp-
lom számára dolgozott 
már, többek között a 
zalabesenyői és a 

teskándi templomokba is készített műalkotásokat. Egy nagyon szép tervet 
készített számunkra, amelynek látványrajzát ezen írás mellett láthatják, 
valamint színesben plébániatemplomunk hirdetőtábláján is megtalálhat-
ják. 

A mozaik elkészítésének tejes költsége 7 275 000 Ft. A mecénáson kí-
vül plébániai alapítványunk is jelentős összeggel támogatja a terv megva-
lósulását. Az összegnek körülbelül felét kellene közösségünknek össze-
gyűjtenie, illetve ahhoz további adományozót találni. Képviselőtestüle-



tünk döntése szerint ehhez közösségünk tagjainak segítségét kérjük. Kér-
jük, hogy ismerősi körükben segítsenek mecénást találni! Ez lehet akár 
egy vállalkozó, akinek fontos templomunk, akár egy jószándékú magán-
személy, akár az altemplomunkban eltemetettek hozzátartozói. Az ado-
mányokat a plébánia hivatalban lehet befizetni. Minden adományt nagy 
hálával fogadunk.  

Ezen felül a testület döntése szerint ebben az évben minden hónap el-
ső vasárnapjának perselygyűjtését teljes egészében a mozaik elkészítésé-
re fordítjuk. Így mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy ha szeretné, ezt 
az ügyet támogatni tudja. Olyan sokszor megtapasztaltuk már közössé-
günk tagjainak nagylelkűségét. Most is számítunk mindenki segítségére, 
hogy ez az egyedülálló mű megvalósulhasson templomunkban, és sok 
örömünk telhessen a feltámadt Üdvözítő jelenlétében! 

Kép: ©Fecske Orsolya SSS 

 
Családi délután Pünkösdhétfőn 
 
A holnapi családi délutánra nagy szeretettel várunk mindenkit! A kicsik 

kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, míg a nagyobbak és a felnőt-
tek számára pedig tanúságtételek, valamint koncertek lesznek. 

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 

Németh Jakab Ágoston: 2015. május 17. 
Császár Attila: 2015. május 23. 
Kiss Henrik: 2015. május 23. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

Temetés 

Szabó Jánosné Hozbor Irén: 2015. május 21. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje: 
Május 25, hétfő 

10 óra: + Nándor és Rozália szülők és + családtagok 
18 óra: + István férj és édesapa és Jolán testvér 

Május 26, kedd, Néri Szent Fülöp áldozópap, 18 óra: Kiss és Farkas csa-
lád + tagjai 

Május 27, szerda, Canterbury-i Szent Ágoston püspök, 18 óra: + Erzsé-
bet édesanya 

Május 28, csütörtök, 18 óra: + Szülők és hozzátartozók 
Május 29, péntek, 18 óra: + Antal férj és édesapa 
Május 30, szombat, Szent István király ereklyéinek átvitele 

12 óra: Hősök napi szentmise 
16.30 óra (Bazita): előesti 

Május 31, Szentháromság vasárnapja 
 7 óra: + Dezső férj, szülők, Sándor testvér és György 

10 óra: Plébánia híveiért 
18 óra: + Csaba 
 

Holnap, pünkösdhétfőn a plébániatemplomban délelőtt 10 órakor és 
este 6 órakor vannak szentmisék. Bazitán ezen a napon nincs szentmise. E 
napon első alkalommal szervezzük meg családi délutánunkat a város csa-
ládjai számára. Korosztályos programokkal: kézműves foglalkozással, elő-
adással és koncertekkel várjuk a család minden tagját. A program délután 
3 órakor kezdődik. A részleteket a hirdetőtáblán és a hírlevélben lehet 
megtalálni. Kérjük, hogy aki süteménnyel tudja támogatni a rendezvényt, 
szíveskedjék az vasárnap vagy hétfőn a templomban leadni. 

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

A katekumenekért és a bérmálkozókért tartunk szentségimádási órát 
kedden, május 26-án 19 órától, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Ez a 
szentségimádás lesz egyúttal az utolsó keddi imaóra is.  


