
Január 12, vasárnap, Urunk megkeresztelkedése 
 8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + Erzsébet nővér és nagyszülők 
18 óra: + Lajos, József, Mária és Ernő szülők 

 
Holnap, január 6-án lesz Urunk megjelenésének, Vízkeresztnek ün-

nepe. Ez a nap az idei évtől parancsolt ünnep. Szentmisék reggel 7 
órakor és este 6 órakor lesznek a plébániatemplomban. 

Katekumenjeink készületének következő állomására, az átadás 
szertartására kerül sor január 8-án, szerdán az esti szentmise kereté-
ben. 

Plébániai karitász-csoportunk alakuló ülése január 9-én, csütörtö-
kön lesz az esti szentmise után. A találkozó a szentmisével kezdődik. 
Továbbra is várják új tagok jelentkezését. Egyúttal jelezzük azt is, hogy 
Karitász-persely került kihelyezésre templomunkban. A perselybe do-
bott adományok teljes egészében a karitász munkájára és a rászorulók 
támogatására lesznek fordítva. 

Autóbuszos zarándoklatot indítunk január 29-én, szerdán, Csehi-
mindszentre a Mindszenty imaestre, amelyen megtekintjük bíboros úr 
felújított szülőházát és a benne létrehozott kiállítást, majd pedig a 
boldoggá avatásáért végzett ájtatosságon és szentmisén veszünk 
részt. A zarándoklat délután fél 4-kor indul. Jelentkezni Tausz Rózsánál 
lehet az 1400 Ft-os díj befizetése ellenében.  

A Mária Rádió január havi programfüzete megtalálható az újságos 
asztalon.  
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Elmúlt évünkről 
 
Egy-egy évet értékelni 

mindig nehéz, hiszen a 365 
nap során olyan sok minden 
történt, olyan sok dolgot 
mondtunk és gondoltunk, 
hogy szinte számba sem 
tudjuk venni valamennyit. Így 
van ez plébániai közössé-
günk életében is, még akkor 
is, ha csupán 5 hónappal ezelőtt hozta létre püspök atya plébániánkat.  

Az elmúlt öt hónap áttekintése sem könnyű feladat, főleg mivel a 
lelki életet nem lehet mérhető módon kifejezni. Sok olyan a Szentlélek 
által átitatott pillanat történt ez idő alatt, amelyek jelentős része soha 
nem fog nyilvánosságra kerülni, mert megmarad a Lélek és az egyes 
ember titka. Mégis hasznos az, hogy legalább a legfontosabb dolgok-
kal kapcsolatban megismerjünk egy-két számadatot, amely segít fel-
ismernünk, hogy mely irányba kell továbbhaladnunk. Az alábbi adatok 
mindegyikét az augusztustól decemberig terjedő időszakra kell érteni. 

Plébániánkhoz kb. 7000 katolikus hívő tartozik. 19 keresztelő volt 
az elmúlt öt hónapban, amelyből 10 volt a fiú és 9 a lány. A gyerekek 
több mint fele (10) egyházilag nem rendezett kapcsolatból született. 
Házasságot öten kötöttek nálunk, akik közül két pár a Jézus Szíve Plé-
bániáról érkezett lelkipásztorukkal együtt. Katolikus temetésben 13-an 
részesültek: 10 férfi és 3 nő. Sajnos közülük csak négyen haltak meg a 
szentségekkel megerősítve, 9 meghalt hozzátartozói nem, vagy nem 



időben gondoltak arra, hogy lelkiekben is megerősítsék szeretteiket. 
19 elsőáldozó vette magához az eucharisztikus Jézust első alkalom-
mal, akik közül 11 volt a fiú és 9 a lány. Bérmálás nem volt plébánián-
kon augusztus óta. A szentáldozások száma kb. 12 000 volt öt hónap 
alatt.  

Plébániai életünk lényeges részét képezik a kis közösségek, ame-
lyek életkor, érdeklődés, lelki irány szerint gyűjtik össze plébániánk 
tagjait. Ezek rendkívüli szerepet töltenek be a plébániai közösség épí-
tésében, valamint az egyének lelki fejlődésében is. Ugyanakkor szép 
élményt is nyújtanak minden résztvevőnek. A közösségek egy része 
már a plébánia megalapítása előtt is működött. Ilyen például a rózsa-
füzér társulat, a férfi imacsoport és egy újonnan csatlakozott, de már 
régebben működő házas közösség.  

Új közösségek is szép számmal alakultak, hiszen van már ifjúsági 
közösségünk, de rendszeresen találkoznak a fiatal házasok, a 
katekumenek, a bérmálkozók és legújabban a karitász csoport tagjai 
is. A jövőben még további közösségek indítását tervezzük. Ezeknek 
azonban már feltétele a kellő infrastruktúra megléte, vagyis a plébánia 
központban a megfelelő közösségi helyiség kialakítása.  

Lelki programjaink szervezésében igyekszünk minél nagyobb válto-
zatosságot biztosítani, hogy mindenki találjon igényének és lelki szük-
ségletének megfelelő rendezvényt. Érdemes újra és újra visszatérni 
honlapunkra, hogy a folyamatosan bővülő programkínálatot mindig 
figyelemmel lehessen követni.  

Plébániánk számára minél több módon próbáljuk elérni a közöt-
tünk lakókat, így online jelenlétünk is hatékonynak bizonyul. Plébániai 
honlapunkat naponta 40 és 60 közötti látogató keresi fel. Facebook 
oldalunkat 425-en követik. Plébániánk emailes levelezőlistájára már 
91-en iratkoztak fel, míg emailes imacsoportunkba 28-an tartoznak.  

Az elmúlt esztendő tehát az indulás éve volt számunkra. 2014 le-
gyen az elmélyítés éve: hogy az, ami létrejött, megerősödhessen, 
megszilárdulhasson és gyökeret ereszthessen. Ami pedig már eddig is 
létezett, minél inkább be tudja tölteni küldetését. Ehhez mindenki je-
lenlétére és segítségére szükség van! Kérjük, hogy álljanak mellettünk 
az elkezdődött évben is, hogy egyre inkább elő tudjuk mozdítani Jé-

zus országának ügyét és őt magát adhassuk a Zalaegerszegen élő 
embereknek! Így és ezért legyen új évünk boldog és minden napja a 
Jóistentől megáldott! 

 
 
Vízkereszt ünnepe már parancsolt ünnep 
 
Vízkereszt ünnepét, amelyet eddig január 2. és 8. közti vasárnap 

tartottunk Magyarországon, az idei évtől január 6-án ünnepeljük. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen a napon a hívek számára kötelező 
a szentmisén való részvétel. Ekkor kerül sor a vízszentelés szertartására 
is. Az epifánia néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésé-
nek ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományo-
san végzett vízszentelésből eredeztethető. 

A II. Vatikáni Zsinat rendelkezései értelmében a római katolikus 
egyház január 6-án a háromkirályok látogatását ünnepli vízszentelés-
sel egybekötve; Jézus megkeresztelkedésének ünnepe a következő 
vasárnapra esik. (katolikus.hu) 

 
HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
Január 6, hétfő, Urunk megjelenése (Vízkereszt), parancsolt ünnep 

7 óra: + Mária testvér 
18 óra: + János és élő családtagok 

Január 7, kedd, Penyaforti Szent Rajmund, 18 óra: Püspök atya szán-
dékára 

Január 8, szerda, 18 óra: + József édesapa 
Január 9, csütörtök 

10.30 óra: Szilveszter Sándorné Németh Magdolna temetési 
szentmiséje 

13 óra: Jurányi Jolán sz. Kiss Jolán temetési szentmiséje 
18 óra: + Ágnes Mária 

Január 10, péntek, 18 óra 
Január 11, szombat, 7 óra: + Béla, István és családtagjaik 


