Közösség és szolgálat

P

lébániai közösségünk az ötödik évét kezdte el

is, beszélgessünk velük, s utólag is tájékozódjunk, me-

augusztusban. Mivel az ősz mindig egy kicsit

lyek a tapasztalataik. Olyan könnyű mindig csak várni,

reflektálás és a tervezgetés ideje, most pár olyan gon-

hogy jöjjenek az emberek, s olyan nehéz tenni ezért, és

dolatot szeretnék megosztani közösségünk tagjaival,

szeretettel el is fogadni őket, ha már ott vannak.

amelyek remélhetőleg másokban is elindítanak majd
egy-egy gondolatsort.

A meghíváson kívül a másik fontos lehetőség a közös
életben való részvételre azok a szolgálatok, amelyeket

Plébániánk megszületésekor azzal a vággyal indul-

közösségünkben el lehet, illetve el kell látni. Sokan

tunk neki közös életünknek, hogy közösségünk olyan

vannak, akik példamutató módon dolgoznak, de gyak-

legyen, amilyennek Egyházunk elgondol egy plébáni-

ran ugyanazokat az embereket látjuk a legtöbb feladat

át. Az elmúlt négy év minden lelki és fizikai építkezése

elvégzéskor. Sokak számára elképzelhetetlen és fölös-

ezt a célt szolgálta. Ebben az időben kialakultak a szol-

leges is, hogy bármit tegyenek. Azt gondolják, hogy

gálatok, a feladatkörök, ismerjük az éves programokat,

más majd úgyis megcsinálja, sőt volt, aki azt mondta,

tudjuk, hogy egy konkrét időszakban mire lehet szá-

hogy ha ő befizeti az egyházközségi hozzájárulást, old-

mítani. Sok közösség is született, amelyben emberek

ják meg abból, hogy ne zaklassák őt később minden-

találtak új barátokra és új lelki élményekre. Ez nem lett

féle munkákkal. Szomorú lehet az a család, amelynek

volna lehetséges mindazok nélkül, akik idejüket, ener-

tagjai így gondolkodnak. A szolgálat ugyanis nem in-

giájukat, és sokszor anyagi javaikat is közösségünk

gyen munka, hanem osztozás a közös felelősségben, a

tagjainak rendelkezésére bocsátották, olykor valóban

közösség építése és a saját lelkem ápolása, végső soron

emberfelettinek tűnő módon.

pedig az evangélium életre váltása, hiszen önzetlenül

Még mindig sokan vannak azonban, akik a vasárnapi

adok, amely során a közösség tagjai között is erősö-

szentmiséken kívül nem tudnak, vagy talán nem akar-

dik a kapcsolat, s még ezen felül szórakoztató is lehet.

nak közös életünkben aktívabban részt venni. Termé-

Olyan szomorú szembesülni azzal, hogy plébániánk

szetes módon ez mindenkinek saját döntése, amelyet

közel hétezer tagja közül csak 10-15 van, aki számára

tiszteletben kell tartanunk. Csak arra kell figyelnünk,

fontos például a templom környékének rendbetétele

hogy nehogy mi legyünk az okai annak, hogy ők tar-

vagy a templom takarítása. Az elkövetkező hónapok-

tózkodóbbak felénk. Lehet, hogy csak egy kis hívásra

ban éppen ezért szeretnénk új szolgálatokra lehetősé-

és bátorításra várnak. Lehet, hogy hitelesebb és jobb

get biztosítani, s egyúttal a Testvérek segítségét kérni.

példát kellene számukra felmutatnunk. Lehet, hogy

Sok olyan kisebb-nagyobb feladat van közös életünk-

nem látják az örömöt rajtunk, amit a Krisztushoz és az

ben, amelyekre nagyon szívesen fogadnánk vállalkozó

Egyházhoz való tartozás jelent.

szellemű segítőket. Ezek némelyike alkalomszerű, más

Nagyon vágyom arra, hogy közös életünk következő

része rendszeres. A következő hetekben a heti hírlevél-

szakasza a megszólítás ideje legyen. Persze eddig is tet-

ben sokszor fognak majd találkozni olyan felhívások-

tük ezt, de most szeretném közösségünk minden tagjá-

kal, amelyekben ezekre a feladatokra keresünk segítő-

nak feladatul adni, hogy rokonait, barátait, ismerőseit

ket. Őszintén remélem, hogy tagjaink közül újabbakat

hívja meg közösségünkbe! De ne csak szóval tegyük

sikerül majd bevonni olyan szolgálatba, amelyet szíve-

ezt, hanem ha kell, kísérjük is el őket, akár többször

sen végeznek majd.
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Mindennek azonban egy másik oka is van, s ezt sem

A liturgikus szolgálatokban az elmúlt évben már

titkolhatjuk. Bár nyilvánvalóan mindenki sokat dolgo-

nagyon aktívan részt vettek lelkipásztori munkatársa-

zik, az utóbbi időszakban olyan mértékben megszapo-

ink. Valami hasonlót szeretnék az egyéb szolgálatokkal

rodtak lelkipásztori feladataink, amelyek szükségessé

kapcsolatban is kiépíteni. Ha szabad egy kicsit álmo-

teszik, hogy elsősorban arra koncentráljunk, ami va-

dozni: ha a közel hétezer tagunk közül mindenki csak

lóban lelkipásztori feladat. Andás atya energiáinak je-

egy kicsi feladatot is végez el havonta egyszer, nagyon

lentős része a kórházra összpontosul, jómagam pedig

sok olyan történhetne meg közösségünkben, amelyre

a Győri Hittudományi Főiskolán levő tanári és tanul-

különben soha nem fog lehetőség kerülni.

mányi osztály vezetői feladataim mellett e hónaptól

Nagy szeretettel hívom a Testvéreket erre a továbblé-

a budapesti Sapientia Főiskola hittanár-nevelőtanár

pésre! Kivétel nélkül mindenkire szükség van ebben a

képzésében is részt veszek hallgatóként. Ezért is van

közösségben. Építsünk valami szépet úgy Krisztusnak,

szükségünk arra, hogy közösségünk tagjai mellettünk

hogy annak mindannyian, kicsik és nagyok, egyaránt a

álljanak, és segítsenek bármilyen szolgálatban, amelyet

részesei vagyunk! Ez lesz számunkra az igazi nagy ka-

idejük és energiájuk enged. Ez egyrészt osztozás közös

land, s ettől leszünk mi igazi nagy és boldog plébániai

felelősségünkben, másrészt pedig olyan folytonossá-

közösség.

Róbert atya

got is biztosítani fog, amely túléli a nehézségeket, vagy
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adott esetben a lelkipásztorok esetleges cseréjét.

Szerkesztők: Endrédiné Fekete Ágnes, Kocsis Zsuzsanna, Körmendyné Polgár Csenge, Németh Krisztina,
Sóska Zoltán, Vincze János • Nyomdai kivitelezés: Nyomdai ötletek Kft. (7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.) •
Felelős vezető: Jankovics Zoltán • Kiadó: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia (8900 Zalaegerszeg,
Átalszegett utca 100.) • Telefon: 92/320-626 • E-mail: zeg3@martinus.hu • Internet: http://zeg3.martinus.
hu • Tördelte: Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó, Somogyi Edina • Felelős kiadó: Dr. Kürnyek Róbert • Az újságban található cikkek
a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók.
Szűz Mária
Szeplőtelen Szíve
Plébánia
Zalaegerszeg
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GYERMEKEK

Gyermekek oldala
A SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
Minden esztendő szeptemberében az Egyház a Szentírás tiszteletére irányítja figyelmünket.
Ezen a vasárnapon a templomokban ünnepélyes helyet kap a Biblia, de még jobb lenne,
ha szavai egész évben a szívünknek is a középpontjába kerülhetnének.

A Szentírásban sok-sok név olvasható,
köztük a 12 apostol neve is.
Találd meg és húzd ki őket
a betűrácsból!
(Minden irányban keresgélj!)
A megmaradt betűket összeolvashatod,
mit tartalmaz a Szentírás.

A Szentírást Bibliának is szoktuk nevezni. Ez a szó azt jelenti: Könyvek.
Számolj pontosan és megtudhatod, hány könyvből áll a Szentírás! Segít a megoldásban, ha a Biblia
egyik legismertebb szereplőjének, Mózesnek az életét jól ismered.
Az egyiptomi csapások számát oszd el Mózes kőtábláinak számával, majd add hozzá a kőtábla
parancsolatainak, Mózes testvéreinek és a Sátorszentélynek a számát!
Végül az összeget szorozd meg annyival, ahány evangélistát ismerünk!
( __ : __+ __+ __+ __) *__ = __

A Szentírásnak két fő része van: Ószövetség és Újszövetség.
Hová tartoznak a történetek? Kösd a képeket a megfelelő helyre!

Mózes kőtáblái

Dávid királysága

Újszövetség

Ószövetség

Csodálatos kenyérszaporítás

Csodálatos kenyérszaporítás

Jézus kereszthalála

Ábrahámnak adott ígéret

Írta: Fatér Viola, Péterfi Anna, Takács Krisztina
zeg3.martinus.hu
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Az utolsó
vacsora

INTERJÚ

Interjú Takács András atyával
A költözködés nem egyszerű dolog, egész embert kíván. Ilyenkor nehéz az idővel gazdálkodni. Többszöri telefonálás és időpont-egyeztetés után a lenti plébánián találkoztam András atyával.

A szüleimtől is megkaptam a vallásos nevelést. Akkoriban édesanyámék nem járhattak templomba, de megoldották úgy, hogy elmentek Körmendre szentmisére.
Nem tagadták meg a hitüket, előmenetelük nem volt
olyan fontos nekik, mint Isten. Az ő életpéldájuk szin-

Meséljen a családjáról!
Vas megyéből, Szentgotthárd–Máriaújfaluból származom. Édesapám bútorasztalos, jelenleg szakoktató a helyi szakközépiskolában. Édesanyám magyar nyelv és
irodalom szakos tanár, mentortanár. Egy bátyám van,
Tibor, felesége és két kislánya van.

tén erősen hatott rám.
Hol végezte az iskoláit?
Az általános iskolát Szentgotthárdon végeztem, majd
a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat. Budapesten
a Szent István Egyetemen szereztem kertészmérnöki

Meghatározó volt-e az otthoni légkör a pályaválasztásban?
Édesapám és édesanyám szülei is mind vallásosak
voltak, templomba jártak. Apai ágon a nagyszülőket
különösen is megpróbálta az élet: annak idején családostul kitelepítették őket a Hortobágyra, kiszakították
őket az otthon melegéből. Ezt a mamám sokszor elmesélte (a papám már nem élt, amikor megszülettem).
Édesapám a hatodik fiú volt a családban, akkor született, amikor visszajöhetett a család a Hortobágyról.
De nem térhettek haza, mert a határsávba nem lehetett
visszamenni, ezért Söptére költözött család. A nagyszülők életpéldája, hogy többször a nulláról kellett indulni, megerősített engem is. A nagyszülők soha nem
okolták az Istent, hogy miért ilyen sors jutott nekik. Istenben mindig a támaszt, a segítséget látták.

diplomát 2008-ban. Utána Nagyrákoson, majd Ausztriában dolgoztam. E néhány év után 2011-ben jelentkeztem a Győri Hittudományi Főiskolára, illetve Veres
András püspök úrnál, hogy szeretnék kispap lenni.
Hogy milyen volt ez a szemináriumi 6 év, az külön
történet. (Ez majd a következő beszélgetés témája lesz.)
Kertészmérnökből pap. Mikor és hogyan erősödött
meg Önben, hogy a papságot válassza?
Az egyetemi évek alatt már érzékeltem a jeleket, de
konkrétan a harmadik félévben fogalmazódott meg
bennem a papi hivatás kérdése. Nagyon fontos volt
számomra a lelki vezetőm jelenléte, tanácsai. Ő már
gimnazista koromtól sokszor látott el tanácsokkal, illetve nyújtott támaszt.
A gimnáziumban osztálytársak voltunk Déri Péterrel
(ő ma csehimindszenti plébános), ő már akkor, 2002ben biztatott, hogy nekem is a szemináriumban lenne
a helyem. Ő akkor oda is ment, én még más irányba
indultam.
Újmisésként mit választott jelmondatául és miért?
„Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy
örömhírt vigyek a szegényeknek.” (Lukács 4,18) Azt
gondolom, hogy az evangélium átadása nagyon fontos feladat. A jelenlegi áthelyezéssel kórházlelkészi
feladataim is lesznek, ez egy új kihívás számomra.
Igaz, Richárd atya már előkészítette az utat, de most

ÖRÖMHÍR

még inkább világos előttem a jelmondatom folytatása:
„Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az
elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” Úgy gondolom, hogy a kórházi szolgálat ezt
mind lefedi. Azok, akik a kórházban akár betegként,
akár dolgozóként (orvos, nővér) vannak jelen, olyan
terheket cipelnek, amiknek a hordozása nem könnyű
4
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feladat. Ha a nyitottság megvan bennük, akkor én ebben segítek. A jelmondatom második része talán erre
is utal.
Az első szolgálati helye Lentiben volt. Itt milyen feladatai voltak?
Tulajdonképpen ami egy papnak a feladata, abban
mind részt vettem. Részt vettem az egyházközség életében, szentmisék bemutatásában, hitoktatásban (nemcsak a helyi általános iskolákban, hanem Szlovéniában
a plébánián is magyar nyelvű gyerekeknek), de keresztelés, esketés, temetés is a feladataim közé tartozott.
Örülök, hogy mindenbe beleláthattam, jó felkészülési
idő volt ez az egy év. Olyan szempontból talán rövid,
hogy az ember beilleszkedjen egy új közösségbe, megismerje a környezetét, hogy tudjon kialakítani csoportokat, meglássa a lehetőségeket.

Miért lehet vonzó a papi pálya ma a fiataloknak?
Papnak lenni nem egy evilági diadalmenet. Nehéz
megfogalmazni. Aki annak a lehetőségét meghagyva
választja ezt a hivatást, hogy hírnév, pénz, karrier, megbecsülés adatik ezért – annak csalódás lesz a vége. Nem
emiatt vonzó. Vonzóvá tenni mégis könnyű – Isten által. Akiből az Isten azt akarja, hogy pap legyen, valamilyen módon meghívja. A Szentírásban is olvashatunk a
prófétai meghívásokról. Ha meseszerűen is hat, vagy
nehezen tudjuk elképzelni, ez valamilyen módon ma
is megtörténik. Abban kell a fiatalokat segíteni, hogy
meghallják ezt a hívást, mert akit az Isten meghívott,
annak a lelkében megvan a vágy. Ahhoz, hogy pap legyen valaki, nagy-nagy alázat kell.
Azt is mérlegelni kell, hogy a pap is ember, esendő,
neki is szüksége van segítségre, támogatásra. Az életpélda az, ami vonzó lehet. Ez egyfajta cégér: nemcsak
beszélni kell róla, hanem amit hirdetek, azt hitelesen
meg kell élni. Ehhez nem kell nagy csoda, hírverés,
csupán naponta ki kell állnunk a hitünkért, az Istenért.
Amit mondok, azt tegyem is. A cél: hitelesnek lenni.
Van- e példaképe?
Brenner János a papi hivatásban a példaképem. Nemcsak azért, mert a nagyszüleim ismerték, hanem azért,
mert valóban meg tudta élni azt, amire vállalkozott: a

papi hivatást, és mint jó pásztor életét adta a nyájért.
Tudta, hogy milyen veszélyek leselkednek rá, mégsem
hagyta el azokat, akikhez küldte a püspökön keresztül
a Szentlélek.
Milyen tervekkel érkezik Zalaegerszegre?
Konkrét terveim nincsenek. Ami már kialakult (szentmisék, beteglátogatás) azt átvenni, és ami még szükséges, azt kialakítani. Gondolok itt az egy éve indult kórházlelkészségre. Sok feladat lesz, ezeket majd Kürnyek
Róbert atyával meg kell beszélnünk. Előzetes beszélgetésünk alapján hittanórákat is fogok tartani. Még sok a
kérdés, majd lesznek rá válaszok.
Mivel tölti szívesen a szabadidejét? Van-e hobbija?
Igazán hobbim nincs. Örömet okoz, ha valamit meg
tudok csinálni. Plébános úr mondta a búcsúztatásomkor, hogy mióta itt lakom, szakembert nem kellett semmihez hívni (pl. villanyszerelés). Az ilyen jellegű feladatokkal szívesen foglalkozom.
A természetet nagyon kedvelem. Öröm, ha a környezetem épül, szépül. Nem áll távol tőlem a kétkezi munka sem. Régebben motoroztam, de egy baleset után abbahagytam. De a motorok, a gépek iránt az érdeklődés
megmaradt.
Köszönöm a beszélgetést! Szeretettel köszöntjük Zalaegerszegen!
Kovács Lívia

zeg3.martinus.hu
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Nehéz elválni a megszokott, megismert közösségtől?
Hiányozni fog, lévén ez az első állomáshelyem, ami
több atya szerint is nagyon meghatározó. Nem kön�nyű, de nem érzem magam röghözkötöttnek. Nincs
olyan dolog, ami bennem emiatt sérülést okozna. Váratlan volt az elhelyezés, de nem érzem azt, hogy nem
tudnám lezárni az itt töltött időszakot.

TÁBOROZÁS

Hittantábor Páka
Az idei évi hittantábor Pákán került megrendezésre.
Június 26–30 között a pákai általános iskola nyújtott
nekünk szállást. Az iskola adottságai és az időjárás is
nagyban részese volt a tábor sikerének. A tábor létszáma 40 fő volt. A kisebb feladatok megoldása, ránk
azaz középiskolás, egyetemista tanulókra maradt.

A

reggelek sokaknak, köztük nekem is kellő nehézséget okoztak. Ez talán érthető is, nem vagyunk hozzászokva, hogy a nyári szünetben 7.30-kor
keljünk. Az ébredést követően az iskola ebédlőjében
fogyasztottuk el a reggelit, melynek előkészületeiért az
arra hivatott kiscsoport volt a felelős. A reggelit követően minden nap elsétáltunk a helyi templomhoz, ahol
szentmisén vettünk részt. A mise után kis csoportokat
alkotva sajátítottuk el az aznapi evangélium tanításait.
Az ebéd után rövid pihenés várt ránk. Bár a tábor segítői ilyenkor sem pihentek, gondolatban már a délutáni programokat tervezték.
A délutáni programok mindig különböztek egymástól. Tartottunk versenyeket, ahol a kiscsoportok ös�szevethették tudásukat és leleményességüket. Sokat
barangoltunk a falut körülölelő erdőkben. Ezeket a
túrákat sokszor színesítettük különféle játékokkal, énekekkel. Részt vettünk keresztúton is, ahonnan gyönyörű kilátást kaptunk a zalai tájra. A jó időnek köszönhetően strandolni is voltunk. A bázakerettyei strandot

korosztálytól függetlenül mindenki élvezte. A már említett programok mellett a sport és a szórakozás is helyet kapott. Sokat fociztunk, kosaraztunk, tornáztunk
az iskola tornatermében, de természetesen a méta sem
maradhatott el. Lehetőségünk adódott dodzsemezni és
körhintázni is, hiszen a helyiek már a hétvégi falunapra készültek.
Természetesen mindig beesteledett. A vacsora után
még maradt egy kis idő a játékra, filmnézésre. Majd
mindenki megkezdte a fürdést. A takaródó rendszerint
22.00 körül volt.
Az idei tábor is nagyszerűen sikerült, ami Ági néni,
Juci néni, Robi atya és Flóra kemény munkája nélkül
nem jöhetett volna össze. Én már 7 éve visszajárok a hittantáborba. Azért szeretem, mert nem csak testi, hanem
Karamán Ábel
lelki felfrissülést is nyújt számomra.

Savio-tábor
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úlius 10–16. között került megrendezésre Bakon az
első Savio-tábor dr. Kürnyek Róbert kertvárosi plébános jóvoltából. A tábor a nevét Savio Szent Domonkosról kapta, aki 15 éves korában sajnos betegségben
elhunyt, de ezt a kis időt példamutatóan, alázattal és
szeretettel töltötte. A tábor tagjai a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániáról és a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban lévő Savio
Társaságból érkező fiúk, összesen 49-en. Korosztályt
tekintve változatosnak mondható, ugyanis a legkisebbek 8-9 évesek voltak, míg a legidősebbek 17-18 körül
voltak jelen, de ez szerencsére nem jelentett problémát
kis csapatunknak. A programokat nézve is változatosnak mondható volt a tábor. A mindennapi szentmisék,
imádkozások és lelki programok mellett megtalálható
volt a strandolás, kincskeresés, bátorságpróba és az
akadályverseny is, emellett természetesen jutott szabad6
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idő a gyerekeknek a sportolásra és kézművesedésre is.
A gyerekek 6 csoportra voltak osztva, ahol a tábor ideje
alatt együtt kellett működniük és egymást is megismerhették közelebbről, mint például amikor Domonkos
életének egyik mozzanatát kellett előadni vagy az esti
sütögetéseknél és történet meséléskor.
Bakon Csaba

zeg3.martinus.hu

BEIKTATÁS

Tanúja voltam…
2017. július 8-án plébániai zarándoklatot szervezett
plébániánk Szombathelyre.

A

ri, német és szlovén nyelven is – köszöntötte a megjelenteket. Tiszteletével az egyházmegye nagy példaképeinek: Szent Márton, Brenner János, Mindszenty József örökségét vállalva, a dunántúli táj szépségének
megfogalmazásával megmutatta a főpásztori felelősségét és hiteles emberségét.
Feloldódtunk az ünneplő közösségben, Isten népe
ujjongott.
Tudom, hogy nagyszerű, és megismételhetetlenül
szép esemény tanúja voltam!

zeg3.martinus.hu

Sárdy Angéla
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mikor meghirdette ezt plébánosunk, még csak
az volt biztos, hogy van kinevezett püspöke az
egyházmegyénknek. Kérdések fogalmazódtak meg bennünk, egyszerűek, praktikusak (tele lesz-e a buszunk,
jut-e ülőhely a székesegyházban, látjuk-e jól a történéseket, stb.) Nekem is hasonló gondolataim voltak, amikor a templomunk felé igyekeztem azon a reggelen.
Aztán történt minden!
Szinte megtelt a közel 60 fővel az a nagy autóbusz.
Az indulást követően, hamar elcsitultunk, imádságba
kezdtünk, majd Robi atya kiemelt néhány momentumot a várható eseményekből. Elmondta, hogy a pápai
kinevezési okmány kihirdetésével és átadásával válik a
főpásztor megyéspüspökké, valamint azt az Isten népének jelenléte igazolja, „hitelesíti”. Visszhangoztak
bennem ezek a mondatok, mintha a keresztény létem
újabb méltóságát adták volna meg. Szóval, én is fontos
vagyok ott, tanúja vagyok, Ő pedig vezet! Így épülünk
Krisztus testévé, az Egyházzá!
A szombathelyi székesegyházban a beiktatást és a
szentmisét megelőző várakozásba feszült suttogás hallatszott, vártunk, imádkoztunk, …majd megérkezett.
A felcsendülő első hangok a hivatalos kezdés ünnepélyességét jelezték, a fel-felcsattanó taps és az üdvözlő
kiáltások formabontók voltak. Folytatódott mindez a
beiktatási ceremónián és a szentmisén. Értettem a szokások rendjét, és éreztem az öröm és a szeretet jeleit. Az
egyházmegye papjai, szerzetesei és hívei sokszínűségüket és egyéniségüket megmutatva üdvözölték püspöküket. Püspök atya figyelmességével – horvát, lová-

ESeMÉNYNAPTÁR
• Szeptember 1, elsőpénteken a 7 órás
szentmise után a plébánia Karitász-csoportja
vár mindenkit imaórára.
• Szeptember 2, elsőszombaton reggel 6
órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
• Szeptember 7, elsőcsütörtökön 17 órától a lelkipásztorokért és papi hivatásokért
tartunk szentségimádási órát.
• Szeptember 13, szerdán fatimai estét
tartunk. 16 órától fatimai rózsafüzér, 17 órától szentségimádás, 18 órától pedig szentmise és körmenet lesz.
• Szeptember 19, kedden 16 órától indul
a középiskolások bérmálásra felkészítő csoportja.
• Szeptember 20, szerdán 19 órától indul
a katekumenátus.
• Szeptember 26, utolsó kedden szentségimádás és közbenjáró imádság lesz az esti
szentmise után.
• Október 1, vasárnap a 11.30 órakor kezdődő szentmisében lesz plébániánkon az elsőáldozás.
• Október 5, elsőcsütörtökön 17 órától a
lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát.
• Október 6, elsőpénteken a plébánia Karitász-csoportja 17 órától imaórára vár mindenkit.
• Október 7, elsőszombaton reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
• Október 13, pénteken fatimai estét tartunk. 16 órától fatimai rózsafüzér, 17 órától
szentségimádás, 18 órától pedig szentmise
és körmenet lesz.
• Október 14, szombat, Tanúságtevő nap
az Art Moziban. A programmal kapcsolatos
további információk a honlapunkon, illetve
a hírlevélben olvasható majd.
• Október 15, vasárnap, 8.30 órakor Bazitán búcsúi szentmise kezdődik.
• Október 31, utolsó kedden szentségimádásra és közbenjáró imádságra várjuk a Testvéreket az esti szentmise után.
• November 1, szerdán, Mindenszentek
ünnepén a plébániatemplomban 7 órakor és
18 órakor, Bazitán pedig 8.30 órakor lesznek
szentmisék.
• November 2, csütörtökön, Halottak napján a plébániatemplom altemplomában vannak szentmisék 7 órakor és 18 órakor.
• November 3, elsőpénteken a plébánia
Karitász-csoportja vár mindenkit imaórára
17 órától.
• November 4, elsőszombaton reggel 6
órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.

Nyáron történt
Jótékonysági hangverseny
A Liszt Ferenc Általános Iskola Régi Diákok Kórusa 2017. június 18-án évzáró koncertet, és egyben jótékonysági hangversenyt
adott templomunkban a plébánia Karitász csoportja javára. A
pénzadományokat a kertvárosban élő hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek részére tanszer csomagok vásárlására fordították.

Közlekedési eszközök megáldása
A hagyományokhoz híven, Szent Kristóf napjához kapcsolódva, 2017. július 24-én került sor a közlekedési eszközök megáldására, melyet plébániánk a Magyar Autóklub Zalaegerszegi Szervezetével közösen szervezett.

Búcsú Richárd atyától
Dr. Székely János megyéspüspök 2017. augusztus 10-i hatállyal
rendelte el az ebben az évben esedékes lelkipásztori áthelyezéseket, mely plébániánkat is érintette. Kovács Richárd atyát a főpásztor felmentette a zalaegerszegi kórházlelkészi megbízatásából és
kinevezte a Kőszegi Plébánia káplánjává, valamint megbízta a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Oktatási Központ iskolalelkészi feladatainak ellátásával. Egyházközségünk augusztus 6-án búcsúzott
el Richárd atyától. Köszönjük egész éves lelkipásztori szolgálatát!

