
közös szentségimádási órát tartunk, amely egyúttal a Szent Mónika 
közösség havi találkozója is lesz. Nagy buzgalommal várjuk a Testvé-
reket néhány perces csendes elmélyülésre! Ezen a napon 10 órakor az 
erdészek és a bányászok köszöntik védőszentjüket, Szent Borbálát.  

November 29-én, vasárnap a zalaegerszegi szimfonikus zenekar 
művészei adnak hangversenyt templomunkban 19 órától. A részletes 
program a hirdetőtáblán olvasható. 

December 13-ig tart a plébániai Karitász-csoport adventi ado-
mánygyűjtése a plébánián élő nehéz sorsú családok javára. Tartós 
élelmiszer és pénzadományokat gyűjtünk, amelyeket a templomban 
lehet leadni a szentmisék előtt és után.  

Imakilencedet kezdünk december 6-án Brenner János boldoggá 
avatásáért. A kilencedhez szükséges imafüzetek az újságos asztalról 
vásárolhatók meg.  

Várjuk azok jelentkezését, akik a jövő évre katolikus újságot szeret-
nének előfizetni. Az Új Ember, a Keresztény élet, az Adoremus, vala-
mint a Képmás című kiadványokat névre szólóan tesszük félre az előfi-
zetőknek. Az eddigi előfizetőknek automatikusan meghosszabbítjuk 
az előfizetését.  

A Testvérek kérésére lehet rendelni a falinaptárba korábban készí-
tett közösségi fényképből. További információt a plébánia hivatalban 
lehet kapni. 

A sekrestyében megvásárolható az Egyházmegyei Kalendárium a 
2016-os évre, valamint Ferenc pápa Laudato si’ című enciklikája. 
Ugyancsak ott vehetik át az előfizetők az Adoremust. 
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Plébániai Hírlevél  
 

2015. november 22. 
Krisztus, a mindenség királya 

 
 

 

 
 
 
 
Egy kis liturgikus ismétlés… 
 
Emlékszünk még? A nyáron néhány apróbb változást vezettünk be 

liturgiáinkba, hogy azok még kifejezőbbek, s még inkább az Egyház 
szándéka szerint valók legyenek. Emlékeztetőül idézzük fel a változá-
sokat: A szentmisében az átváltoztatást követő akklamációnak elkezd-
tük használni a három változatát, amelyek közül korábban csak egyet 
használtunk.  

1. Íme, hitünk szent titka! Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel 
valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. 

2. Íme, megváltásunk szent titka! Valahányszor esszük ezt a 
kenyeret és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük, 
Urunk, amíg el nem jössz. 

3. Íme, üdvösségünk szent titka! Üdvözíts bennünket, világ 
Megváltója, ki kereszted és feltámadásod által megmentet-
tél minket! 

E változatokban tehát mindig a celebráns mondata határozza meg 
azt, hogy melyik választ adjuk. Figyeljünk tehát arra, hogy ő melyik 
változatot kezdi el, s lehetőség szerint tanuljuk meg kívülről minde-
gyiket, hogy a szentmise szent történését tudatosan szemlélhessük! 

A másik változtatás az Isten Báránya éneklése közben került beve-
zetésre. Korábban egy kis zavart okozott egységes részvételünkben az, 
hogy nem volt világos, hogy vajon álljon vagy üljön a hívő közösség. 
Ezért egységesítettük azt a gyakorlatot, amely szerint az Isten Báránya 
éneklése alatt mindannyian állunk.  



Ezeket a változásokat Bazitán is hasonlóképpen végezzük, mint a 
plébániatemplomban. Ott ezen felül még kértük a testvéreket, hogy 
akik nem tudnak letérdelni az átváltoztatás alatt, illetve szentáldozás 
előtt, szíveskedjenek felállni, de lehetőség szerint ne maradjanak ülve. 

Köszönjük a Testvérek segítségét és együttműködését liturgiánk 
még szebbé és kifejezőbbé tétele érdekében! 

 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Takács Bozsidár: 2015. november 15. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 
Vass Antal: 2015. november 17. 

Antal Csaba: 2015. november 18. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje 
November 23, hétfő, Szent I. Kelemen pápa és vértanú; Szent Ko-

lumbán apát, 7 óra: Püspök atya szándékára 
November 24, kedd, Szent Dung-Lac András áldozópap és társai, vi-

etnami vértanúk, 18 óra: + Györgyi unokatestvér 
November 25, szerda, Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú, 18 

óra: + Antal 
November 26, csütörtök, 18 óra: + Nagyapa 
November 27, péntek, 18 óra: + Csaba 
November 28, szombat, 7 óra 
November 29, Advent 1. vasárnapja 
 6 óra: Jószándékra 

8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért 
10 óra: + Gyula férj 
18 óra: + Ferenc 

A mai vasárnap perselygyűjtését a Karitász javára ajánljuk fel. 15 
órától családi délutánra várjuk az általános iskolásokat és szüleiket. 

A Szent Cecília napi jótékonysági hangversenyre november 23-án, 
hétfőn 16.30 órakor kerül sor a Zárda kápolnában. Részletes informá-
ciók a plakáton olvashatók. 

Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz november 24-én, ked-
den az esti szentmise után.  

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár könyvbemutatót tart a Vasi Szemle 
Mindszenty bíborosról készült tematikus száma kapcsán november 
24-én, kedden 17 órakor a könyvtárban. 

A szentmisék előjegyzése 2016 júliusáig november 26-án, csütörtö-
kön 16 órakor kezdődik a plébánia hivatalban. Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan most is három vasárnapi szándékot tudunk családonként el-
fogadni. 

November 28-án, szombaton 14 órára adventi koszorúkötésre hív-
juk a családokat a kápolnába. A koszorúkhoz kérjük, hogy gyertyát 
hozzanak, a többi szükséges anyagot a plébánia biztosítja.  

Ugyanezen a napon adventi hangverseny lesz templomunkban 18 
órától fiatal zalaegerszegi művészek, többek között Tóth Barnabás és 
Farkas Alexandra közreműködésével. A részletek a hirdetőtáblán talál-
hatók.  

A jövő vasárnap a 10 órai szentmisében, valamint Bazitán megáld-
juk a Testvérek adventi koszorúit, amelyeket a szentmise előtt a temp-
lomi adventi koszorú körül lehet elhelyezni.  

A jövő vasárnaptól minden reggel 6 órától roráté szentmisék lesz-
nek, így az adventben hétköznaponként nincsenek esti szentmisék. 
Vasárnaponként pedig reggel 7 óra helyett 6 órakor van szentmise. 
Minden hajnali szentmise után zsolozsmát imádkozunk. Minden 
szombaton és vasárnap a hajnali szentmisék gyertyás szentmisék lesz-
nek. Mindazok, akik minden hajnali szentmisén részt vesznek, ebben 
az évben is egy szép könyvet kapnak ajándékba karácsonyra. A szük-
séges útleveleket a sekrestyében lehet átvenni. 

November 29-én, jövő vasárnap lesz plébániatemplomunk felszen-
telésének ünnepe, amely egyúttal a templom szentségimádási napja. 
A szentségkitétel a délelőtti szentmise után lesz. 17 órakor pedig 


