
December 3-án, jövő vasárnap, 15 órától a Mindszenty iskola tor-

natermében kerül megrendezésre a cigánypasztorációs lelki nap. A 

szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök 

atya, ezt követően tanúságtételre és kerekasztal beszélgetésre kerül 

sor. Mindenkit szeretettel várnak. 

December 9-én adventi eucharisztikus lelki napot szervezünk. Min-

den ezzel kapcsolatos információ a hirdetőtáblán és honlapunkon 

található. Az ingyenes programra a plébánia hivatalban lehet regiszt-

rálni.  

A december 16-i szombathelyi Brenner János zarándoklatra a plé-

bánia hivatalban lehet jelentkezni a 2500 Ft-os díj befizetésével.  

2018. júliusig szentmiseszándékokat a plébánia hivatalban lehet 

előjegyeztetni.  

A Rózsafüzér Társulat tagjai jövő évi beosztásukat a kápolnában 

vehetik át. 

Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még nem fizették be er-

re az évre egyházközségi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt meg-

tenni a plébánia hivatalban, csekken vagy banki átutalással. Minden 

adományt hálásan köszönünk!  

Az Eucharisztiához kapcsolódó imádságos-elmélkedési füzet vásá-

rolható az újságos asztalról 500 Ft-ért. Valamint megérkezett a 2018-

as egyházmegyei kalendárium is, ez pedig 790 Ft-ba kerül.  

Várjuk azok jelentkezését, akik a jövő évre katolikus újságot szeret-

nének előfizetni, támogatva ezzel az egyre szűkölő lehetőséget kapó 

katolikus sajtót. Bővebb információt a plébánia hivatalban lehet kapni.  
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Plébániai Hírlevél  
 

2017. november 26. 
Krisztus, a mindenség Királya 

 
 

 

 

 

 

Elmélkedés az Eucharisztikus Kongresszus imádságáról 4. 

 

„Add, hogy a készület ideje 

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, 

Európa és a világ lelki megújulását szolgálja. 

Ámen.” 

Az Eucharisztia ünneplése az egész világot beemeli Isten szent je-

lenlétébe. Jézus egyszerű és természetes anyagi dolgokkal azonosítja 

magát: a föld termésével, a kenyérrel és a szőlőtő gyümölcsével, a 

borral. Mindkettő feldolgozásához emberi munka, fáradozás, törődés 

szükséges. A szentmisében a felszentelt pap ezeket a teremtett dolgo-

kat veszi a kezébe, és ezek lényegülnek át Jézus testévé és vérévé. A 

pap szolgálata főként abban áll, hogy összekapcsolja a hívők önátadá-

sát Jézus áldozatával, és megszentelje a népet (vö. KEK 1566). A papi 

szolgálat hozzájárul, hogy Isten és az emberek közötti szeretetkapcso-

lat, kommunió megerősödjön. 

Az általános papság révén minden keresztény arra hivatott, hogy a 

világ megszentelésén fáradozzon. A pap kezébe veszi a kenyeret és a 

bort, és felajánlja Istennek. A keresztények hivatása, hogy mindazt, 

ami a teremtett világban rájuk van bízva, Istenhez emeljék fel. A te-

remtett világ sóvárogva várja, hogy Isten fiai megnyilvánuljanak (Róm 

8,19), mert az egész teremtés arra hivatott, hogy átragyogjon rajta 

Isten jelenlétének szentsége. Amikor fővárosunk, városaink, népünk, 

Európa és a világ lelki megújulásáért imádkozunk, átérezzük felelőssé-

günket azért a világért, amiben élünk. 



A szóbeli ima ezen a ponton véget ér. Az imádság követi az Eucharisztia 

logikáját, küldetést ad: lépjünk ki belső lelki szobánkból, induljunk el temp-

lomainkból, keressük a világunkban azt, ahol Isten megszentelő jelenlétére 

szükség van. Figyeljük, miként sóhajtozik a teremtett világ Isten fiainak meg-

nyilvánulására, hol van szükség a cselekvő szeretetre, az irgalmasság tettei-

nek megnyilvánulásaira. 

magyarkurir.hu 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Horváth Bence: 2017. november 18. 

Filó Vince: 2017. november 19. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Péntek Jánosné Mátyás Teréz: 2017. november 22. 

Boronyák Béláné Nagy Vera Éva: 2017. november 22. 

Imréné Kovács Katalin: 2017. november 24. 

Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

 

A heti szentmisék rendje:  

November 27, hétfő, 7 óra: + Ida és nagyszülők 

November 28, kedd, 18 óra 

November 29, szerda, 18 óra: + Nagyapa  

November 30, csütörtök, Szent András apostol, 18 óra: + Ilona 

December 1, péntek, 18 óra: + Árpád férj, édesapa, nagyapa 

December 2, szombat, 7 óra 

December 3, Advent 1. vasárnapja 

6 óra: + Károly (+ 1. évf.) 

8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért 

10 óra: + Julianna és József szülők, nagyszülők 

18 óra: + Szülők, nagyszülők 

Az elmúlt vasárnap Katolikus Karitász javára Kertvárosban 111.170 Ft-ot, 

Bazitán pedig 3.105 Ft-ot adományoztak a Testvérek. Ennek 60%-a az egy-

házmegyei Karitászhoz kerül, 40%-a pedig plébániai Karitász csoportunkhoz. 

Köszönjük szépen az adományokat!   

Ugyancsak köszönjük mindazok segítségét, akik tegnap a plébániatemp-

lom széppé tételében segítő kezet nyújtottak!  

Ma délután a Szent Mónika közösség tagjai a kápolnában találkoznak 17 

órától. Az esti szentmise után pedig vasárnap esti muzsikára várjuk a zeneba-

rátokat.  

Holnap, november 27-én, kivételesen nem lesz hivatali szolgálat a plébá-

nia hivatalban.  

Kedden, november 28-án ünnepeljük a plébániatemplom felszentelésének 

13. évfordulóját. Az esti szentmisére várjuk a Testvéreket, amelyet közbenjáró 

imádság követ majd.  

November 29-én, szerdán lesz plébániatemplomunk szentségimádási 

napja. Kérjük, hogy aki a nap során csendes jelenlétet vállal a templomban, 

szíveskedjék feliratkozni a sekrestyében. A szentségkitétel délelőtt 9 órakor 

lesz, 17 órától pedig közös imaórát tartunk. 

A Mindszenty Gimnázium interaktív nyelvi foglalkozásokra és pályaválasz-

tási tájékoztatóra várja a 8. osztályosokat és szüleiket november 30-án, csü-

törtökön, 15 órától az iskolába. Minden ezzel kapcsolatos információ a hirde-

tőtáblán található.  

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének zalaegerszegi csoportja 

Kárpát-medencei népénekeskönyv bemutatóra vár mindenkit november 30-

án, csütörtökön 17 órára a Zárda-kápolnába. A programmal kapcsolatos 

minden információ megtalálható a hirdetőtáblán.  

Elsőpénteken, december 1-jén, a plébánia Karitász csoportja tart imaórát 

17 órától. Elsőszombaton, december 2-án, a fatimai rózsafüzért imádkozzuk 

el reggel 6 órától.  

Ugyancsak a jövő szombaton adventi koszorú-kötésre várjuk plébániánk 

családjait 14 órától a kápolnába. A koszorúk kötéséhez minden alapanyagot 

biztosítunk, csak gyertyát kérünk hozni, amelyet egyébként a templomban is 

lehet majd vásárolni. 

December 3-án, jövő vasárnap kezdődik az adventi időszak. Adventben 

minden vasár- és hétköznap hajnali szentmisék lesznek reggel 6 órától és 

hétköznap este nincsenek szentmisék. Vasárnap a reggel 7 órai szentmise 

helyett reggel 6 órakor lesz szentmise. Ebben az évben is ajándékkönyvet 

ajándékozunk mindazoknak, akik az összes hajnali szentmisén részt vettek. Az 

ehhez szükséges útlevél a kápolnában vehető át.  

A jövő vasárnap a 10 órai szentmisére különleges módon is várjuk az óvo-

dásokat és családtagjaikat! Ezen a szentmisén megáldjuk az adventi koszorú-

kat is. Kérjük a Testvéreket, hogy a szentmise előtt az oltár előtt szíveskedje-

nek koszorúikat elhelyezni! 


