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„Értük szentelem magam” (Jn 17,19)
A

z elmúlt évek július-augusztusi számaiban plébániánk egy-egy tagja vallott hitéről, mesélt életéről.
Olyan gondviselésszerű, hogy most, a szeptemberi számban is egy személyes vallomással kezdődhet magazinunk. Mikor e sorokat írom még nem Egerszegen lakom,
de már lélekben, gondolataimban ott vagyok. Még nem
vagyok az egyházközség tagja, de már az egyházközség
tagjaként kell bemutatkoznom. Nagy-nagy örömmel
írom első soraimat az Örömhír mostani számába. Olyan
sok dolgot szeretnék megfogalmazni, nem is tudom,
mire is helyezzem a hangsúlyt. Először engedjenek meg
egy nagyon rövid bemutatkozást: Molnár János atya vagyok. A közeli kórház szülőszobáján láttam meg a napvilágot (holdvilágot) és Zalaháshágyon nevelkedtem.
Boldogan mondhatom el, hogy nagyon szép, örömökben
és élményekben gazdag gyermekkorom volt. Szüleim
szerető gondoskodása és testvéreimmel való szoros
kapcsolatom nagyban meghatározta személyiségem
formálódását. Édesapám január óta a világ legboldogabb
nyugdíjasa… Előtte buszsofőrként dolgozott a Zala Volánnál. Édesanyám ápolónő, de születésünk óta főállású
édesanyaként segítette életünket és a családi gazdaság
„vezérigazgatójaként” szponzorált bennünket. Igazi gazdasszony, jó gazdája nem csak a jószágoknak, hanem
családunknak és a háztartás vezetésének. Bár minden
gyermeknek megadatna az, hogy iskolából hazaérve
mindig várja valaki! Nekem, nekünk megadatott és nem
is tudok eléggé hálás lenni érte. Szüleim nem kényeztettek el, de mindent megadtak, ami ahhoz kellett, hogy
boldogok legyünk. Általános iskolai tanulmányaimat
Vaspörben és Zalalövőn végeztem. Tanítóim, tanáraim
igazolni tudják, nagyon nem szerettem tanulni… De falusi kisiskolám olyan jó volt, hogy örömmel gondolok
vissza az ott eltöltött évekre. Zalalövői tanáraimra és
osztálytársaimra is jó szívvel gondolok vissza, bár velük
alig-alig van kapcsolatom.
Jóllehet életem első szakaszát a megyeszékhelytől 25
km-re töltöttem, kiskoromtól fogva mégis ezer szálon
kötődök Zalaegerszeghez. Így most nem az ismeretlenbe csöppenek belem, hanem az utcán ismerős arcokat
pillantok meg, régi emlékek idéződnek fel. Édesapám
buszsofőrként sok idevalósi emberrel is kapcsolatban
volt, Egerszegre jártunk vásárolni, ha olyanra volt szükségünk, amit odahaza nem tudtunk beszerezni. Ide jártam gimnáziumba is 2002-2006 között. Osztályfőnököm
ma is példakép lehet sokunknak: a mindig derűs energikus és szeretettel teli, biológiában, kémiában és em-

berségben szaktekintély, Tóth Tihamérné, Ági néni.
Gimnazista éveim alatt kötődtek olyan baráti kapcsolataim, amelyek azóta is meghatározóak. Osztályunkból
hárman lettünk papok, egyikük Kőszegen, másikuk a
Szent Mária Magdolna Plébánián szolgál. Erre az időszakra esett, hogy felépült mostani plébániatemplomunk, a kertvárosi, új templom Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve tiszteletére és Mindszenty bíboros úr emlékére.
Gimnáziumi osztályunknak nagy büszkeséggel mutatta
be hittanárom, Stróber László atya. A Mindszenty csodálatos közössége segített ahhoz, hogy a papi hivatás
útján induljak el.
Érettségi után Budapesten tanultam teológiát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, valamint ott voltam
papnövendék a Központi Papnevelő Intézetben. Kis faluról bekerültem a főváros kavargó világába. Eleinte nagyon
furcsa volt, de aztán megszoktam a távollétet, az új kihívásokat, a szeminárium közegét. Ötödik év végén diakónussá szenteltek, így a Zalaegerszegi Szent Mária
Magdolna plébánián egy hónapot töltöttem nyári gyakorlatként. Hatodik év elteltével pedig pappá szentelt Veres András püspök atya. Újmisésé jelmondatom Jézus
imádságának egy sora: „Értük szentelem magam, hogy ők
is meg legyenek szentelődve az igazságban” (Jn 17,19). Úgy
indultam neki papi életemnek, hogy életem a rámbízottakért szentelt élet lehessen. Első állomáshelyem Szombathelyen volt, a Brenner János Kollégiumban kezdhettem
meg lelkipásztori szolgálatomat, középiskolás fiatalok lelkivezetőjeként. Bár javarészt nem idevalósiak, akik Szom-
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2018. október 27-én, szombaton, ismét megrendezésre kerül az egyházmegyei családi lelkinap, melyre
nagy szeretettel várjuk a családokat és minden kedves
érdeklődőt!
Helyszín: Zalaegerszegen a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Érdekes programokkal várjuk mindazokat, akik szeretnének családjukkal, házastársukkal egy tartalmas
napot eltölteni.
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Június 11-én, Szent Barnabás apostol ünnepén hívtak
telefonon. Székely János püspök atya hívott. Az első,
amit mondott/kérdezett, hogy miként haladok a dolgozatommal… Majd elmondta, hogy várnak haza, terveznek velem, majd végül, hogy ide helyez. Mindez azonban
még bizonytalan volt, mert soktényezős lehet egy dispozíciós időszak, ezért aztán nem is volt publikus. Régóta
készültem erre a telefonhívásra. Vártam is. Sok lehetőséget végigsakkoztam már magamban, de erre nem
gondoltam. Június 16-án lett végleges, hogy a kertváros
lesz új állomáshelyem. Érdekes, hogy így fogalmazok „a
kertváros”. Hiszen minden városnak van kertvárosi
része. Nekem valahogy „a kertváros” egyet jelent a zalaegerszegivel. Mi az, ami elsőként megfogalmazódott
bennem? Izgalom, és bizony félelem is. Tudom, akiben
félelem van, abban még nem tökéletes a szeretet (1Jn
4,18). De nem is állítom, hogy én már tökéletesen szeretek. Sőt, ezen az állomáshelyemen majd ez is feladatom,
hogy tanuljam a szeretetet. Érdekes, hogy középiskolám
is Zalaegerszegen volt, most a szoros értelemben vett
szolgálati papság iskolája is itt, Egerszegen lesz. Mindszenty iskolába jártam, most Mindszenty emléktemplomban leszek. Miasszonyunk (Notre Dame) iskolában
tanultam, most Mária Szeplőtelen Szíve iskolában kell a
papság fortélyaiba beletanulnom.
Ferenc pápa sokszor mondta, hogy ki kell menni a peremvidékre. Hát most, íme, nem a belvárosban, nem
falvak, vagy városok központjába kerülök, hanem Zalaegerszeg peremkerületébe, a kertvárosba. Ferenc pápa
nem kimondottan erre gondolt… Zalaegerszegen a kertváros nem lepukkant, nem nyomortelep, hanem szép!
Kertes házak, zöld övezet, élhető városrész. Persze
mindannyian Isten irgalmának koldusai vagyunk! Nagyon is rászorulók, Rá szorulók. Ezért talán megfelelő,
ha Ferenc pápás lelkülettel jövök.
Bemutatkozó soraim végére már csak annyit hogy az
átállás nehézségeit leküzdve, örömmel találkoznék mindnyájukkal, hogy megismerkedhessünk. Akár személyesen,
akár csoportokban. Igyekszem felkeresni a különböző
imacsoportokat, közösségeket is, hogy lelki erőművekként engem is feltöltsenek! Sok jót hallottam már az itt
folyó életről, amelynek boldogan leszek részese!
Kérem, nézzék el, ha nem megy minden azonnal!
Igyekszem mindnyájunk lelki üdvéért imádkozni és dolgozni. Feladataimhoz kérem a hívek imáját is!
János atya
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bathelyre járnak, volt zalai fiatal is a Brenner Kollégiumban. Sokat tanulhattam az ifjú nemzedéktől. Speciális
feladatkör volt, sok kihívással, de rengeteg élménnyel.
Reális leképeződése társadalmunknak. Olyan, mint a felnőttek világában, csak „miniben”. Sokan közömbösek,
szervezhettem bármilyen programot, lehozhattam a
csillagot az égről, hidegen hagyta őket. Megtanultam,
hogy ha én nyitott vagyok arra, ami őket érdekli, ami
hozzátartozik a mindennapjukhoz, akkor ők is adnak
esélyt, nekiállnak érdeklődni az iránt, ami miatt ott vagyok, Aki miatt papként élünk. Emellett titkárként is
igyekeztem segíteni püspök atya munkáját. Ez utóbbi
feladatköreim kapcsán is többször megfordultam ezen
a plébánián. Jelen voltam Robi atya plébánosi beiktatásán, jártam itt engesztelő imaesten, bérmálási alkalmakra többször is jöttem, egy nagyböjti időszakban
lelkinapokat tartottunk, de eskethettem is itt. Robi atyára
akkor is sok mindenben segítségemre volt, hiszen titkár
elődöm volt, most, hogy a plébánián is elődöm bizalommal számítok ötleteire, tanácsaira, segítségére.
Két évvel ezelőtt főpásztorunk úgy határozott, hogy
még mindig rám fér a tanulás, nevelés… Ezért Rómába
küldött, hogy erkölcsteológiát tanuljak. A Pápai Magyar
Intézetben laktam és az Alfonsiana Akadémia hallgatója
voltam. Tanulmányaimat befejeztem, még a záró dolgozatomat kell elkészítenem és leadnom. A római emlékek
is hasznosak, bár nem úgy emlékezem vissza ezekre,
mint a budapesti, vagy a szombathelyi évekre. Ezért is
van talán, hogy nagyon vártam már, hogy hova kerülök,
hol kell folytatnom papi feladataimat.

MÚLTIDÉZŐ

A plébánia első öt éve Robi atyával
K

risztus után 2013 – ban dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök megalapította a Kertvá-

rosi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániát. A plébánia
megalapítása önmagában is nagy örömmel töltötte el a
híveket, de az a tény, hogy Kürnyek Róbert atyát bízta
meg a megyéspüspök Úr az újonnan megalapított plébánia vezetésével, tovább fokozta a hívek megelégedését. Robi atya nem volt ismeretlen a zalaegerszegi hívek
számára, hiszen káplánként már szolgált az akkor még
a Mária Magdolna Plébániához tartozó kertvárosi templomban.
Robi atya úgy érkezett, hogy plébániánknak épülete
sem volt, tehát mindent majdnem az alapoktól kellett
kezdeni. Nagy lelki erő és hit kell ahhoz, hogy ilyen feladatot valaki elvállaljon. Arisztotelész mondta: „Ha meg
akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését.” Robi atya nem csak megértette, de meg is élte
ezt a nem akármilyen fejlődést. Kezdetben a megszokott
ritmusban zajlottak az események, majd megindult a
gyarapodás. Az Átalszegett utcai családi házból lett egy
szép plébánia épület, hivatallal, lakással és közösségi
épülettel, ahol szívesen találkoztak a közösségek. A
szentmiséken is szemlátomást növekedett a létszám,
egyre több fiatal kapcsolódott be közösségünkbe, az oltár körül pedig annyi a ministráns, hogy alig férnek el. A
vasárnapi két szentmise kevésnek bizonyult, ezért egy
reggeli szentmisére is igény lett. Mindezen teendők és
feladatok mellett Robi atya a doktori képzést is folytatta,
így a neve meghosszabbodott, dr. Kürnyek Róbert a teológia doktora lett. Ezek mindenki számára megfogható,
megszámlálható, lemérhető tények. De ezek csak külső,
a szemnek látható kedves dolgok, melyekről a különböző tájékoztatások során vagy hírlevelekből értesülhettünk. Ahogy Antoine de Saint-Exupéry írta: „Ami

igazán lényeges az a szemnek láthatatlan”. Mi, akik a
Kertvárosi templomba, rendszeresen jártunk szentmisére, nekünk nem csak ezek a külső tényezők azok, melyek Robi atya tevekénységét emlékezetéssé teszik. A
pap feladata, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek. Ebben a rohanó, megosztott világban mindannyian kicsit
lelki szegények is vagyunk. Állíthatom, hogy szentmise
után senki sem hagyta el úgy a kertvárosi templomot,
hogy valami bölcs gondolattal, ne gazdagította volna
lelki szegénységét. Minden szentmiséről gazdagabban,
lelkileg feltöltődve tértünk haza. Egy-egy problémával,
gonddal, sőt akár világnézeti elképzeléssel kapcsolatban
is helyes irányt és tendenciát mutatott. Az elvetett magok reményeink szerint jó földbe hullottak és jó termést
hoznak egyházközösségünk tagjainak lelkében.
Robi atya egyik legnagyobb érdeme, szerintem mégiscsak az, hogy identitást adott templomunk közösségének, hogy közösségünk minden tagjának, együtt kell
tevékenykedni, imádkozni, egymást kiegészíteni, egymást segíteni, mert így tudunk csak egy igazi közösséget, egy igazi testet alkotni, Krisztus titokzatos testét.
Nem búcsúzunk, csak hálát adunk Robi atya a Kertvárosi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánián végzett ál-
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dozatos munkájáért, szolgálataiért.
Köszönjük az áldozatos szolgálatot, az értékes prédikációkat, a lelkipásztori gondoskodást, a közösségépítést, a közvetlenséget, és azt, hogy paphoz méltóan
igyekezett Jézust sugározni nekünk. Isten áldja meg
mindazért, amit az Ő nevében tett és tegye teljessé további életét! Mi pedig mindehhez a Fatimai Szűzanya
közbenjárását kérjük.
Dr. Szalai Zoltán
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ESEMÉNY

Plébániai születésnap
Öt éve annak, hogy egyházközségünk önálló
plébániaként szervezi a hívek lelki életét a
Kertvárosban. Ezért július 29-én „születésnapi” ünnepséget tartott közösségünk. Egyben
ekkor köszöntünk el plébániánk első plébánosától, dr. Kürnyek Róbert atyától.

Hittan tábor

Új lelkipásztor érkezett
Alig léptünk túl az elválás fájdalmán, augusztus 5-én máris új pap érkezett plébániánkra,
de ezúttal nem a káplán, vagy a kórházlelkész
változott. Nagy örömmel és szeretettel köszöntöttük János atyát, aki augusztus 1-jétől
vette át a plébánia lelkipásztori ellátását.

Az Árvácska Együttes látogatása
Majd’ egy busznyi, fiatal gyermek lelkes serege tett látogatást idén is plébániánkon. A
Savio közösség, az Ifi Közi, és az Ablabs csoport aktív részvételével, és a plébánia jólelkű
asszonyainak finomságaival vártuk kis vendégeinket, akik énekükkel és jelenlétükkel ajándékoztak meg bennünket az esti szentmise
ünneplésében.

z idei évben, június utolsó hetében, Pákán került megrendezésre a tábor. Hétfő reggel a Kertvárosi templom előtt
volt gyülekező. Az eső egy kicsit csepegett, de még ez sem tudta
letörni a lelkesedésünket. Izgalommal vártuk az indulást, ami fél
kilenckor meg is történt. Elköszöntünk szüleinktől, rokonainktól,
majd elindultunk Pákára.
A tábor helyszínére érve, mindenki elfoglalta a maga kis alvós
helyét, majd tartottunk egy tábori ismerkedést. Bemutatkoztunk
egymásnak, beosztottuk a kis csoportokat, és megtartottuk az őrangyalos húzást, ami a tábor talán egyik legizgalmasabb része volt.
Délután a nap kisütött, ezért elmentünk kirándulni egyet, a nap
végén pedig a csapatok előadtak valamit. Voltak akik énekeltek,
míg mások egy rövidebb darabot adtak elő.
Másnap, a reggeli mise és ebéd után elmentünk a Bázakerettyei
Termálfürdőbe, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Ettünk, ittunk, fürödtünk, beszélgettünk. De a zápor késő délután újból
meglátogatott bennünket, így hát elhagytuk a strandot, és viszszaindultunk az iskolába.
Szerdán, tizenkettő óra után újból buszra szálltunk, és elmentünk a Budafai Arborétumba. Körbementünk a természetvédelmi
területen, közben pedig elimádkoztuk a keresztutat. Végül a játszótéren kötöttünk ki, ahol sokak kedvenc játékát játszottuk, métáztunk. Aki nem szeretett volna beállni, annak is akadt elfoglaltság. Nassoltunk, kártyáztunk, kipróbáltuk a mászókákat.
Az utolsó előtti napon a kis csoportok kaptak nagyobb szerepet.
Különböző feladatokat kellett teljesítenünk, például tojást kellett
kérnünk, pecsétet gyűjtenünk. A csoportvezetőktől is kaptunk
feladatokat, üvegeket kellett feldöntenünk harisnya, és teniszlabda segítségével, máshol a szaglásunkkal kellett brillíroznunk.
Kérdőívet is kaptunk, ahol ehhez hasonló kérdések voltak: ,,Hány
fiú és lány van a táborban?” ,,Hány felhő van a közösségi terem ajtaja felett?”. Bőszen gondolkoztunk a helyes megoldáson, fel és
le futkorásztunk az épületben, a helyes megoldást kutatva.
Este jött el az igazság pillanata. Elmondtuk egymásnak, hogy
ki kinek volt az őrangyala, majd kezdődhettek a kiscsoportos verseny eredményeinek a kihirdetése. Felolvastuk a történeteinket,
előadtuk a Tavaszi szél vizet áraszt… című dalt, különböző változatban. Ezek után az izgalom a tetőfokára hágott. A csapattagok
egymás kezét szorongatták, várták a verseny végkifejletét.
Végül senki nem maradt édesség nélkül, mindenki kapott valamilyen ajándékot. Az utolsó esténket hangosan és vidáman töltöttük el, hajnalig ébren voltunk.
Pénteken szomorúan búcsúztunk el egymástól, megbeszéltük,
hogy jövőre ugyan itt (nem Pákán, hanem a táborban) újra találkozunk.
Élményekkel telve tértem haza, mint mindenki más is. Naponta
a miséket, a programokat, mindent nagyon élveztünk. Talán a zuhanyzáshoz használt hideg víz nem volt annyira jó, de mégis
szerves része volt a tábornak.
Köszönjük mindenkinek, akik segítettek a tábor megszervezésében, legfőképpen Ági és Juci néninek. Köszönjük, hogy idén is
feledhetetlen emlékekkel tértünk haza, várva a jövő évet.
Karamán Eszter
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GYERMEKEK

Gyermekek oldala
JÚNIUS 27.
SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÜNNEPE
Szent Gellért Itáliában született, de a szülei nem erre a névre kereszteltették. Az édesapját hívták Gellértnek, s az iránta való tiszteletből vette
fel az ő nevét.
Ha figyelmesen megnézed a betűket, összeolvashatod a keresztelési
nevét.
Felnőve szerzetes lett, majd
tanított is. 35 évesen útra kelt,
így jutott el Magyarországra.
Ám eredetileg nem a mi országunk volt az úti célja.
A labirintus segítségével derítsd ki, hová akart elhajózni!
Magyarországon a király a fia nevelésével bízta meg.
Szent Imre herceget 7 esztendőn át tanította az
esztergomi királyi palotában.
A király nevét rejti a kép.

Ezután remeteként élt, a napjait imádkozással töltötte.
Melyik hegységben remetéskedett?

ÖRÖM HÍR

1046. szeptember 24-én vértanúként
halt meg. A pogányok a szekerével
együtt letaszították egy hegyről, melyet a szent emlékére Gellért-hegynek
hívunk.
Mi volt akkor a hegy neve?
Haldokolva ellenségeiért imádkozott.
Ezzel nekünk is példát adott a felebaráti szeretetre. Kérjük az ő közbenjárását, hogy soha ne távolodjunk el megkezdett utunktól, a keresztény hittől.
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Az oldalt összeállította: Németh Krisztina
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KARITÁSZ

Nardán voltunk
aritász csoportunkból többen részt vettünk a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász nyári táborának

2018. június 20-ai megnyitóján a Vas megyei Nardán.
Több mint tíz éve a nardai plébánia épülete és annak hatalmas és csodaszép kertje ad otthont az egyházmegyei
Karitász tábornak, amely augusztus közepéig nyolc héten
át várja a táborozó gyerekeket a környező településekről,
de távolabbi megyékből is. A tavalyi évben a vihar súlyos
károkat okozott a tábor épületeiben és berendezéseiben,
ezért azt újjá kellett építeni. A megnyitón részt vett, és a
megjelenteket köszöntötte az újjáépítést támogató kormányzat részéről Soltész Miklós, a miniszterelnökség államtitkára is. A táborban misét mondott Székely János
szombathelyi megyéspüspök, majd a helyreállított épületeket megáldotta.
A több hetes táborban sok Karitász tag önkénteskedik,
a gyerekekre felügyelnek, vagy főznek, takarítanak. A
megnyitón is Karitász tagok főzték a finomabbnál finomabb ételeket, mi is megkóstolhattuk az általuk készített
babgulyást és lecsót.
A megnyitót követően volt lehetőségünk a településsel
megismerkedni, és egy csendes imára bementünk a középkorban épült templomba is.
Szakácsné Éva

Két jótékonysági koncert
a Karitász javára

Á

prilis 22-én Győrffyné Könczöl Tímea igazgató és
Stépánné Simon Ágnes furulyatanár szervezésében

a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei, és a Décsy-Paál Enikő karnagy által
vezetett Canterina Kamarakórus adtak koncertet templomunkban. Majd júniusban a Liszt Ferenc Általános Iskola Régi Diákok Kórusa lépett fel Kövécs Edit karnagy

vezetésével a plébániai Karitász javára. A hangversenyek
bevételét a Kertvárosban élő hátrányos helyzetű családok
gyermekeinek iskolakezdésére fordítjuk.

rászoruló családokat támogatták. Köszönjük a Szent Család Óvodának, hogy a hangversenyt szervezők részére
emléklapot készítettek, amellyel kifejezhettük köszönetünket munkájukért. És köszönjük mindenkinek, aki a
hangversenyekre eljött, és velünk volt, céljainkat jelenlétével vagy pénzadománnyal támogatta.
Sárközi Violetta
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Köszönjük a fellépőknek, a felkészítőknek, és a koncertek szervezőinek, hogy a Karitászt, és rajtunk keresztül a

Eseménynaptár

Savio és ministránstábor
Immáron másodszor került sor a Savio-tábor megrendezésére, amely nevét a 15 évesen betegségben elhunyt Savio
Szent Domonkosról kapta. Ezúttal a tábor helye Szentgotthárd volt, ahol 5 munkával és szórakozással teli napot tölthettünk el Robi atya vezetésével július 9-13 között.
A tábor tagjai a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
Plébániáról és a szintén megyeszékhelyi Mindszenty József
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban lévő Savio
Társaságból érkező fiúk voltak, összesen 62-en.
Korosztályt tekintve változatosnak volt mondható a társaság összetétele, ugyanis a legkisebbek 9-10 évesek, míg a
legidősebbek 17-18 körüliek voltak, de ez szerencsére nem
jelentett problémát kis csapatunknak.
A programok változatossági skálája is nagyon széles volt.
A mindennapi szentmisék, imádkozások és lelki programok
mellett volt strandolás, kincskeresés, bátorságpróba és akadályverseny is, s természetesen jutott idő a gyerekeknek
sportversenyekre is.
A résztvevők nyolc csoportra voltak osztva, ahol fiatal segítők vigyázták és vezették a rájuk bízott kisebbeket. A tábor
ideje alatt együtt kellett működniük, így egymást is megismerhették közelebbről. Erre főleg a csoportos beszélgetések,
akadályversenyek és lelki programok során nyílt lehetőségük.
Bakon Csaba
•

•

•

Nyolc csoport volt a táborban, a nagyok voltak a csoportvezetők és minden mise után megbeszéltük az evangéliumot.
Zászlót is csináltunk és mindenki kapott egy nyakláncot,
amin szentek nevei voltak és ez alapján találta meg mindenki
a csoportját.
Minden nap volt szentmise és gyónási lehetőség. Egyik
nap elmentünk arra a helyre, ahol megölték Boldog Brenner
Jánost és ott a kápolnában volt szentmise.
A programok nagyon jók voltak. Nekem a bajnokságok tetszettek a legjobban. Ez fociból, kosárból és ping-pongból
állt, a csoportok versenyeztek egymással. Szerda délután a
termálfürdőbe is elmentünk, amit mindenki nagyon élvezett,
különösen a csúszdákat.
Még Robi atya szüleinél is voltunk, ahol Jankó bácsi és
Gyula bácsi bográcsost főztek nekünk. Sokat trambulinoztunk és beszélgettünk.
Utolsó nap szomorúan mentünk haza, mert még szívesen
maradtunk volna.
Endrédi Máté

Szeptember 1, elsőszombaton reggel 6 órától a fatimai
rózsafüzért imádkozzuk el
Szeptember 6, elsőcsütörtökön 17 órától a lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási
órát
Szeptember 7, elsőpénteken a 7 órás szentmise után
a plébánia Karitász-csoportja vár mindenkit imaórára.
Szeptember 8, Kisasszony napi zarándoklat a Rózsafüzér társulatnak
Szeptember 13, csütörtökön fatimai estét tartunk. 16
órától fatimai rózsafüzér, 17 órától szentségimádás, 18
órától pedig szentmise és körmenet lesz
Szeptember 18, kedden 16 órától indul a középiskolások bérmálásra felkészítő csoportja
Szeptember 25, utolsó kedden szentségimádás és
közbenjáró imádság lesz az esti szentmise után
Szeptember 26, szerdán 19 órától indul a katekumenátus
Szeptember 28-án, utolsó pénteken, Imaiskola indul:
dicsőítő énekekkel és a Szentírás személyes elmélkedésével, kiscsoportos megbeszélésével, megosztással
Október 4, elsőcsütörtökön 17 órától a lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát
Október 5, elsőpénteken a plébánia Karitász-csoportja 17 órától imaórára vár mindenkit
Október 6, elsőszombaton reggel 6 órától a fatimai
rózsafüzért imádkozzuk el
Október 7, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisében termény megáldás. 11.30-as szentmisében lesz
plébániánkon az elsőáldozás több, mint 50 gyermeknek. A 18 órai szentmise előtt közös rózsafüzér ima a
Rózsafüzér társulat tagjainak és a szentmisén közös
ünneplésben köszöntjük égi Édesanyánkat
Október 8-án, hétfőn Magyarok Nagyasszonyának főünnepe
Október 13, szombaton fatimai estét tartunk. 16 órától
fatimai rózsafüzér, 17 órától szentségimádás, 18 órától
pedig szentmise és körmenet lesz
Október 14, vasárnap, 8.30 órakor Bazitán búcsúi
szentmise kezdődik
Október 19-23 között a Szent Család Óvodában Mózes-kurzust indít a Szent András Evangelizációs Iskola
Október 27-én Családkapocs névvel egyházmegyei
Családi Lelki napot szervez a plébánia. Részletek a
plakáton és a plébániai valamint egyházmegyés honlapon
Október 30, utolsó kedden szentségimádásra és közbenjáró imádságra várjuk a Testvéreket az esti szentmise után
November 1-jén, csütörtökön, Mindenszentek ünnepén a plébániatemplomban 7 órakor és 18 órakor, Bazitán pedig 8.30 órakor lesznek szentmisék
November 2-án, pénteken, Halottak napján a plébániatemplom altemplomában vannak szentmisék 7 órakor és 18 órakor. Ez a nap egyben elsőpéntek, ezért
imaóra lesz 17 órától
November 3-án, elsőszombaton reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el

