Plébániai Hírlevél
November 20-án, kedden 17 órától sok szeretettel várják az érdeklődőket a Mindszenty Iskolába a Mátyás király emlékév alkalmából rendezett kiállítás ünnepélyes megnyitójára. Részletek a hirdetőtáblán.
Szintén a Mindszenty Iskolában november 22-én, csütörtökön, 16.30
órakor kezdődik a Szent Cecília napi hangverseny, amelyre mindenkit
szeretettel várnak.
November 24-én 18 órától Egyházzenei előadás lesz a templomban:
Horváth Gábor atya és Dr. Kovács Szilárd orgonaművész közreműködésével, amely a 19 órakor kezdődő koncerttel zárul.
November 25-én, vasárnap a püspöki konferencia rendelkezése szerint
a Katolikus Karitász javára gyűjtjük a perselyadományokat.
A jövő vasárnap, november 25-én lesz Krisztusnak, a világmindenség
királyának ünnepe. A délelőtti szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal. A megszokott feltételekkel teljes búcsút
nyerhetnek mindazok, akik ezen az ájtatosságon részt vesznek.
A jövő vasárnap a Szent Mónika közösség tagjai a kápolnában találkoznak 17 órától.
November 28-án lesz templomunk felszentelésének évfordulója. Mint
minden évben, idén is ez alkalomból szentségimádási napot tartunk. Kérjük, hogy aki a nap során csendes jelenlétet vállal a templomban, szíveskedjék feliratkozni a sekrestyében.
Várjuk azok jelentkezését, akik a jövő évre katolikus újságot szeretnének előfizetni. Szíves figyelmükbe ajánljuk az Újember és Keresztény élet
hetilapokat, Képmás magazint, Szív újságot, valamint egyházmegyénk
kiadványát a Martinust. Részletes információért forduljanak hozzánk
személyesen, vagy keressék fel plébánia hivatalunkat!
Megérkeztek a rendelet kiadványok: az Adoremus, az Élő kenyér és a
2019-es kalendáriumok, amelyek átvehető a sekrestyében.
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2018. november 18.
Évközi 33. vasárnap

Prima Primissima egyházi kivitelben
Az elmúlt hetekben 3 napra
lebontva mutatta be megyei lapunk azokat az embereket, akiket
Zala megyéből indítanak el közönségszavazás útján egy országos versenyre, amelyen jutalmazni szeretnének egy olyan tehetséges magyart, aki valami kiemelkedőt vitt végbe az elmúlt
években, évtizedekben. Így kapják meg előbb a Prima díjakat,
aztán majd egy valaki a Prima
Primissima díjat. Nem is olyan
régre nyúlik vissza ennek az elismerésnek az odaítélése. 2003ban alapították, és azóta, évente
tüntetnek ki valakit ezzel a címmel. Aki megkapja, előtte elismeréssel hajtom meg magamat, mert
kétségtelen, hogy vannak napjainkban is olyan emberek, akiknek életét, munkáját, gondolkodását méltán ismeri el társadalmunk és jutalmazzuk őket valami módon. Ők azok, akiktől soha nem irigylem elért
sikereiket, mert az ő sikerük valahol közös kincsünk is.
Ugyanakkor van bennem most egy olyan boldogság is, hogy drága magyar hazánk méltán büszkélkedhet azzal, hogy 800 éve van nekünk egy olyan Prima Primissimánk, aki az ő korában joggal volt Prima
Donna, mai szóhasználattal inkább First Lady. Szent Erzsébet méltón
volt királyné, de méltón volt férje számára az első és egyetlen, méltón
tudott családja és gyermekei számára lenni a legelső, a legprímább,
szinte primissima. Annyira szerette férjét, hogy országhatárig kísérte

hadserege élén haladó urát, csak, hogy minél több időt vele lehessen.
Oly nagyon szerette férjét, hogy még szentmisén is szerelmes tekintettel akadt meg szeme Lajoson, Türingia őrgrófján. Gyermekeit oly nagyon tudta szeretni, hogy Isten szeretetéről nem csak beszélt nekik,
hanem eléjük is élte. A szegények között is primissima tudott lenni,
mert semmi földi kincshez nem ragaszkodott. A legszegényebbekkel
vállalt sorsközösséget.
Szent Erzsébet nem kapott díjat, sőt inkább megvetették, elüldözték az uralkodói házból. Mégis a szegényeknek, elesetteknek, rászorulóknak, és gyermekeinek Szent Erzsébet volt az egyetlen, aki emberséggel fordult hozzájuk. Ma már létezik Szent Erzsébet rózsája díj is,
amelyet nem Erzsébet kap meg, hanem mindazok, akik az ő nyomdokain próbálnak járni és Primák lenni, nem is annyira az emberek szemében, hanem Isten előtt, neki tetsző dolgot akarnak cselekedni.
Minden keresztény küldetése, hogy Szent Erzsébet példáját követve, a szeretetben élen járva Prima Primissima legyen, akár elismerik, akár nem!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Végh András Attila: 2018. november 11.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Szakál János: 2018. november 13.
Cseke Györgyné Német Ilona: 2018. november 13.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
November 19, hétfő, Árpád-házi Szent Erzsébet, 7 óra: Püspök
atya szándékára
November 20, kedd, 18 óra: + Erzsébet
November 21, szerda, A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a
templomban, 18 óra: + János, Gyula, Máté, Zoltán és Jeromos
lelkipásztorok
November 22, csütörtök, Szent Cecília szűz és vértanú, 18 óra: +
Gyula és József lelkipásztorok

November 23, péntek, Szent I. Kelemen pápa és vértanú; Szent
Kolumbán apát, 18 óra: + Jolán, Erzsébet, Zoltán és Elemér
testvérek
November 24, szombat, Dung-Lac Szent András áldozópap és társai, vértanúk, 7 óra: + Margit és Zsigmond szülők és nagyszülők
November 25, vasárnap, Krisztus, a mindenség királya
7 óra: + István férj, édesapa
8.30 óra (Bazita): + Lukács József és felesége, Eszter szülők és
nagyszülők
10 óra: + Szülők és Károly férj
18 óra: + Gyula férj, édesapa (+ 10.évf)
Szentmisék előjegyzése 2019. júliusáig már megkezdődött plébánia hivatalunkban. Egész évben, folyamatosan van lehetőség szentmisék mondatására. Buzdítunk mindenkit, hogy egyéni imádságainkkal, áldozatvállalásokkal, búcsúk elnyerésével és szentmisék mondatásával is segítsük élő
és elhunyt hozzátartozóinkat!
Mai vasárnap 15 órai kezdettel a Jézus Szíve Plébánia Karitász csoportja jótékonysági műsort szervez Szent Erzsébet emlékére. Mindenkit szeretettel várnak a Ferences templomba a szervezők.
Szintén ma délután a Szent Mária Magdolna Plébánián 14 óra 30 perckor kezdődő szentmise keretében főpásztorunk bérmálás szentségében
részesít fiatalokat. Imádkozzunk értük, hogy elkötelezett tagjai legyenek
plébániáinknak.
November hónappal elérkeztünk az egyházi év végéhez. Hogy méltó módon tudjunk hálát adni a kapott kegyelmekért, ezért több napos programsorozatot szervezünk november végére, Krisztus Király ünnepére. Bátorítjuk a híveket, hogy vegyünk részt majd a programokon: November 23-án,
a hónap utolsó vasárnapját megelőző pénteken lesz Imaiskola, amelyre
várjuk mindazokat, akik vágynak arra, hogy a Szentírás személyes átimádkozásával figyelje Isten hozzá szóló üzenetét. A program végén, 19 órától
24 órás Szentségimádás veszi kezdetét. Az eseményt a Szent Márton Légió koordinálja. Kérjük a híveket, hogy már most jelentkezzenek egy-egy
időszakra, hogy az éjszaka folyamán az Oltáriszentségnél folyamatos legyen a virrasztás. Ezzel a programmal bekapcsolódunk abba a „világméretű” szentségimádásba, amelyet a 2020-ban megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszusra készülve szerveznek. Dicsértessék és áldassék az
Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus!

