
A plébánia Karitász-csoportjának adventi adománygyűjtése de-
cember 18-ig tart. Ebben az évben tartós élelmiszerrel és játékokkal, 
valamint pénzadománnyal lehet segíteni plébániánk rászoruló család-
jait. Az adományokat a templomban lehet leadni. 

Az idősek és a betegek adventi gyóntatása otthonaikban december 
20-án és 21-én, kedden és szerdán lesz. Kérjük, hogy hozzátartozóikat 
a hivatalban vagy a sekrestyében jelentsék be szeretteiket! 

Bazitán a gyóntatás december 18-án, vasárnap délelőtt lesz. 
A jövő év első hét hónapjára szentmiseszándékokat a plébánia hi-

vatalban lehet előjegyeztetni.  
A Miasszonyunk Időskorúak Otthona lakói szívesen fogadnak ima-

szándékokat, amelyekre a közös alkalmakon imádkoznak. Az imaszán-
dékokat az újságos asztalra kihelyezett dobozba lehet beletenni.  

Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még idei egyházközségi 
hozzájárulásukat nem rendezték, szíveskedjenek azt megtenni a plé-
bánia hivatalban. A legkisebb adomány is fontos plébániánk működé-
séhez, ezért minden segítséget hálásan köszönünk. Ebben az évben 
sem járja végig plébániai munkatárs nem az otthonokat, így ha a Test-
vérek ilyet tapasztalnak, fontos tudniuk, hogy nem plébániánk számá-
ra gyűjtik az adományokat. 

A Zalai Boldogasszony Alapítvány a városi börtön fogvatartottjait 
látogatja meg december 8-án. Várják azon Testvérek felajánlásait, akik 
szentképeket, karácsonyi üdvözlő lapokat, borítékot, bélyeget, levél-
papírt, tollat, esetleg édességet tudnak felajánlani.  
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Élet a Lélekben szeminárium 
 
Világszerte elterjedtek az olyan típusú lelkigyakorlatok, melyek ha-

tékonyságát (a tanítás mellett) a személyes megnyilatkozásokra épülő 
csoportmegbeszélések és az otthoni egyéni elmélkedések segítik elő. 
Elvezetnek a hit mélyebb megismeréséhez, és az imaélet elmélyítésé-
hez. Jelen szeminárium célja, hogy a résztvevőket elvezesse a Szentlé-
lek erejének megtapasztalásához és azáltal bátor, tanúságtevő keresz-
tény élet kialakításához. 

Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: a 
szorongásokra, reménytelenségre, depresszióra és közömbösségre. 
Aki szívébe fogadja a Szentlelket, annak személyisége csodálatos mó-
don kibontakozik és teljessé válik. 

A szeminárium bátorítást nyújt, hogy merd teljes szívvel élni az 
evangéliumot; merj  hinni Isten határtalan szeretetében; merj  hinni 
abban, hogy a keresztény élet győzelmes élet (Jn 8,32,  6,47), örömteli 
élet (Jn 15,14,  17,13), és erővel teli élet (2Kor 12,10) 

A szeminárium témái: 
1. Isten személyesen szeret téged 
2. Jézus megment és szabaddá tesz 
3. Jézus a te életed vezetője (Ura) szeretne lenni 
4. Jézus meghív, hogy a tanítványa légy 
5. Jézus neked akarja ajándékozni Szentlelkét 
6. A Szentlélek adományokat ad neked. Ima 
7. A Szentlélek Krisztus Testébe kapcsol be 



8. Küldetési szentmise. Jézus Lelke szabaddá tesz arra, hogy gyü-
mölcsöt hozz 

  
A szeminárium három fő jellemzője: 
• A Jézus Krisztusban való személyes hit elmélyítése, amely a tuda-

tos döntésben (megtérés), és az evangélium szerinti értékrend elfoga-
dásában nyilvánul meg. 

• A Szentlélek kiáradásáért való ima, amelyben megújul és hatéko-
nyabbá válik a gyermekkorban kapott keresztség és bérmálás kegyel-
me.  

• A Szentlélek adományainak (karizmák) kérése és elfogadása Isten 
dicsőségére és az egyház szolgálatára. 

Úgy érzem, hogy plébániánk számára a mostani Szentlélek szemi-
nárium nagy lehetőséget nyújt, hogy új lendületet vehessünk. Éppen 
ezért szeretném, hogy ezen a programon plébániai közösségünk és a 
kisebb közösségek tagjai közül minél többen részt vegyenek. Biztos 
vagyok abban, hogy sok gyümölcsöt fog ez hozni közösségünk szá-
mára.  

A szemináriumi találkozók január 9 és február 27 között hétfő es-
ténként lesznek. Jelentkezni december 30-ig lehet az újságos asztalon 
kihelyezett jelentkezési lap leadásával.  

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Cziráki Sára: 2016. november 27. 
Szabó Ádám: 2016. november 27. 

Bátorfi Barnabás: 2016. november 27. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 
Tóth-Harkány Orsolya: 2016. december 1. 

Bali György: 2016. december 2. 
Nyugodjanak békében! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
December 5, hétfő, 6 óra: A Plébánia híveiért 
December 6, kedd, Szent Miklós püspök, 6 óra: Hálából a Szűzanya 

tiszteletére 
December 7, szerda, Szent Ambrus püspök és egyháztanító, 6 óra: 

+ János édesapa 
December 8, csütörtök, A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fo-

gantatása 
 6 óra: + József és szülei 
 18 óra (altemplom): + Rozália édesanya 
December 9, péntek, Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 6 óra: + 

László édesapa 
December 10, szombat, 6 óra: + Cecília, Zsuzsanna keresztszülők és 

Rezső és Piroska szülők 
December 11, Advent 3. vasárnapja 

6 óra: Család élő és + tagjai 
8.30 óra (Bazita): Hajdú Sándor és felesége Teréz 
10 óra: + Gizella és Dezső szülők 
18 óra: + Ferenc 

Ma délután 4 órától pedig a Pécsi Gospel Kórus ad ingyenes jóté-
konysági hangversenyt a Szent Márton Légió szervezésében.  

December 6-án, kedden kezdjük a Brenner János boldoggá avatá-
sáért végzett imakilencedet. Az ehhez szükséges imafüzet az újságos 
asztalról vásárolható meg.  

December 8-án, szerdán, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén a hajnali 
szentmisén kívül este 6 órakor is lesz szentmise az altemplomban.  

Fiatal zalaegerszegi művészek adnak adventi hangversenyt temp-
lomunkban Lelkünk hangjai címmel december 10-én, szombaton 
16.30 órakor. A koncert plakátja a hirdetőtáblán tekinthető meg.  

A jövő vasárnap, december 11-én, családi délutánra várjuk a diáko-
kat és szüleiket 15 órára a plébániai központ közösségi termébe. Az 
esti szentmise után pedig a Zala Szimfonikus Zenekar művészei adnak 
adventi hangversenyt.  


