
Október 23, Évközi 30. vasárnap 
7 óra: Élő + családtagok 
8.30 óra (Bazita): + Rába Imre lelkipásztor (4.évf.) 
10 óra: + Anna, szülők és testvérek 
18 óra: + Teréz, Imre, Mária és testvérek 

16 órától felnőtt zenés dicsőítés lesz a plébániatemplomban. 
A Zalai Boldogasszony Alapítvány lelki délelőttöt szervez október 

21-én, pénteken, 10.30 órakor a Rendelőintézet 428-as tanácstermé-
ben. A meghívott előadó: Kovács Richárd kórházlelkész. Adventben az 
alapítvány újra meg szeretné látogatni a zalaegerszegi börtön fogva-
tartottjait, amelyre önkéntesek jelentkezését várják az alapítvány elér-
hetőségein.  

Gertraud Evanzin schönstatti Mária-nővér vezetésével Igazgyöngy 
rejtőzik Benned - Fedezd fel! címmel női lelki napra várják az érdeklő-
dőket október 21-én, pénteken, 17.15 órától a Szent Család Óvodába. 

Újra indulnak a családi délutánok plébániánkon. A jövő vasárnap 
délután 3 órára várjuk az általános iskolásokat szüleikkel együtt a plé-
bániai központ közösségi termébe. 

Szintén a jövő vasárnap délután 3 órakor ökumenikus istentisztelet 
lesz a református templomban a nemzeti ünnep alkalmából.  

A jövő vasárnap missziós vasárnap lesz, a perselygyűjtést a misszi-
ók javára ajánljuk majd fel. 

A Deák tér 3. szám alatti kiállítóteremben Márton Áronról szóló ki-
állítás tekinthető meg november 7-ig. A részletekről a hirdetőtáláról 
lehet tájékozódni. 
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A szív győzelme – 99 éves a fatimai csoda 
 
99 évvel ezelőtt, 1917. október 13-án Fatimában, 70.000 imádságos 

zarándok, kíváncsiskodó jelenlétében Mária megmutatta a kételke-
dőknek, hogy a három kis gyermek Francesco, Jacinta és Lucia igazat 
mondanak. A Nap táncolt az égen (napcsoda). Mária ténylegesen 
megjelent és ezáltal megnyílt a mennyország ajtaja a kis falu felett. 

A jelenés, a szokott helyen, a tölgyfa környékén tűnt fel. Mindenki 
láthatta, hogy egy fehér felhő keletkezett a látnokok körül, amely ké-
sőbb 5-6 méterre felszállt. „Kicsoda ön és mit kíván tőlem?” – kérdezte 
Lucia. 

„A Rózsafüzér Királynője vagyok. Azt akarom, hogy ezen a helyen 
egy kápolnát építsenek tiszteletemre és naponta imádkozzák a rózsa-
füzért. Ha ezt teljesítik, a háború véget ér és hazajönnek a katonák. Az 
emberek térjenek meg és tartsanak bűnbánatot… Az emberek ne 
bántsák tovább az Istent, már annyit bántották!” 

Búcsúzóul a Szűz Anya széttárta a kezét, amely sugárzott, mint a 
napfény. „Nézzétek, a Nap!” – kiáltotta Lucia. 

Az eső hirtelen elállt, a felhők felszakadtak és a nap koronája látha-
tóvá vált. A színe olyan volt, mint a Holdé. A korong, mint egy tűzke-
rék, elkezdett sebesen forogni a tengelye körül és sárga, zöld, vörös, 
kék és lila sugarakat lövellt ki magából. 

A táj fantasztikus színözönbe merült. Egy pillanatra a Nap megállt, 
majd folytatta tüzes táncát. Még egyszer megállt, hogy aztán harmad-
szorra is csodálatos látványt nyújtson, még színpompásabbat és ra-



gyogóbbat, mint eddig. Aztán a Nap mintha eltávolodott volna, majd 
hirtelen közeledni kezdett. 

Sok ezer ember félelemkiáltása hangzott fel. „Csoda, csoda! – Hi-
szek Istenben! – Ave Maria! – Istenem, Irgalmazz! – lehetett hallani 
mindenfelé. 

Az emberek térdre borultak a sárban és hangos szóval bánták bű-
neiket. Mindez jó 10 percig tartott. A jelenséget 5, sőt még ennél is 
több kilométer távolságban észlelték. Sok tanú állítása szerint a nap-
csoda után általános meglepetést keltett, hogy a teljesen átázott ru-
hák tökéletesen megszáradtak. 

Amikor a gyerekek a távozó Madonnát figyelték, ahogy a Nap felé 
emelkedett és lassan eltűnt, hirtelen meglátták a Szent Családot: jobb-
ról a Legszentebb Szüzet fehér ruhában és kék palástban, balról Szent 
Józsefet az egy-két éves kis Jézussal. A Szent Család a kereszt jelével 
áldotta meg a világot. Amikor ez a látomás eltűnt, Lucia az Üdvözítőt 
látta, ahogy megáldja a népet, majd még egyszer a Madonnát két 
különböző megjelenési formában: mint a Fájdalmas Anyát és mint a 
Kármelhegyi Boldogasszonyt. 

777blog.hu 

 
Anyakönyvi hírek 

 

Elsőáldozók – 2016. október 9. 

 

Anti Benedek 
Bálint Anna 
Belák Luca 
Benkő Gergő 
Biczó Boglárka 
Bihari Barnabás 
Bódis Balázs Márk 
Bognár Csenge 
Bruchner Regina 
Bundics Donát 
Büki Benjámin 

Lőrincz Krisztina 
Lőrincz Veronika  
Majer Márton Norbert 
Markó Alex Olivér 
Mayer Zsuppányi Csenge 
Mihályi Jázmin Mirjam 
Németh Adrienn Imola 
Németh Marcell 
Novák Gergely 
Odonics Noel László 
Peresztegi-Szakály Bálint 

Dormán Réka 
Geszti Márton Péter 
Heller Boglárka 
Hóbor Ivett 
Horváth Dániel Sándor 
Horváth Gréta 
Horváth Milán Máté 
Horváth Regina Anna 
Jakubovics Regina 
Kaposi Réka 
Kardos Réka Sarolta 
Király Dalma 
Kliment Panna  
Kovács Áron Péter 
Kustán Alexandra 

Rakos Barnabás 
Simon Dávid 
Soós Kincső 
Steinitz Vivien Bernadett 
Szaller Csongor 
Szántó Zoltán Dominik 
Takács Marcell 
Tálosi Eszter 
Tiboly Boldizsár 
Tóth Míra Kincső 
Török Levente 
Varga Alexandra 
Vass Bence 
Viola Mihály András 

 

Temetés 

Ávár István: 2016. október 13. 
Csapó Béla: 2016. október 14. 

Németh Matild: 2016. október 14. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
Október 17, hétfő, Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú, 7 óra: 

+ Margit és István szülők 
Október 18, kedd, Szent Lukács evangélista, 18 óra: + Jenő és Elek  
Október 19, szerda, De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák 

áldozópapok és társaik, észak-amerikai vértanúk; Keresztes Szent Pál 
áldozópap 18 óra: + Irén és Gábor szülők, nagyszülők 

Október 20, csütörtök, 18 óra: + Vendel, Ilona, Zsuzsanna 
Október 21, péntek, 18 óra: + Piroska és Rezső szülők, Zsuzsanna 

és Cecília keresztszülők 
Október 22, szombat, Szent II. János Pál pápa, 7 óra: + Oszkár 


