Október 25. péntek, Szent Mór püspök, 18 óra: + Mária és László szülők
Október 26. szombat, 7 óra: + Flórián férj, édesapa (+3.évf.)
Október 27. Évközi 30. vasárnap
7 óra: + Férj édesapa, + nagyszülők
8.30 óra (Bazita): Kecskés és Bakony család + tagjai és + Németh László
10 óra: Szentlélek Istennek hálából gyógyulásért
18 óra: + Teréz és Pál szülők és + Péter fiú
A mai vasárnapon a püspöki konferencia rendelkezése szerint a missziók javára gyűjtjük a perselyadományokat.
Ugyancsak ma 17.30-kor a Mária Magdolna templomban kezdődő szentmise keretében Barsi Balázs ferences atya tart elmélkedést.
Hétfőtől szerdáig nem lesz hivatali szolgálat a plébánián.
Október 23-án 15.00 órakor ökumenikus Istentiszteletre kerül sor a Zalaegerszegi Evangélikus Templomban, melyet Stróber László apátplébános celebrál. Ezt követően 16.00 órakor az Ady utcai 56-os Emlékműnél lesz a városi
megemlékezés.
Október 24-én, csütörtökön 17 órától a Szent Család Óvodában tart előadást Uzsalyné Dr.Pécsi Rita neveléskutató Fontos vagy nekem címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Október 25-én, pénteken 17 órától folytatódik az imaiskola. Nemcsak a gyerekeket, hanem azokat a felnőtteket is várjuk szeretettel, akik szeretnének kis
csoportban beszélgetni az Evangéliumról.
Az altemplom ünnepek előtti nagytakarítására október 26-án, szombaton 9
órától kerül sor. Szeretettel kérjük az altemplomban nyugvó elhunytak hozzátartozóinak segítségét!
November 23-án, szombaton Lentiben kerül megrendezésre az Egyházmegyei Családi Lelki Nap. Érdekes programokkal várják a résztvevőket. A programra előzetes regisztráció szükséges. Részletek a plakáton olvashatók.
Megjelent plébániánk magazinja, az Örömhír és a Martinus októberi száma,
melyek az újságos asztalról megvásárolhatók.
Plébániánk a Verbum Dei Missziós Testvéri Közösséggel közösen a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve 5 alkalomból álló felkészítő programot szervez. A programra előzetes jelentkezés szükséges, melyet a plébánia
hivatalban lehet megtenni. Részletek és az alkalmak időpontjai a kihelyezett
plakáton olvashatók.
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Zalaegerszegi Csoportja október
21-én, hétfőn, 17 órától tartja e havi összejövetelét. Vendége Molnár János
atya lesz, aki eddigi életútjáról és az Eukarisztikus Világkongresszusra való ráhangolódásról tart előadást a Fidesz Kosztolányi úti irodájában.

Plébániai Hírlevél
2019. október 20. - Évközi 29. vasárnap
Missziós vasárnap

Lázlap nagyvizit után

Kisgyermekként sokszor kellett mennem látogatóba kórházba, mert
nagyszüleimet ezzel-azzal kezelték. Beléptünk a kórterembe, köszöntünk,
odamentünk az ágyhoz és miközben szüleim faggatták a beteget hogyléte felől, odaléptek az ágy végéhez és rögtön bogarászni kezdték a lázlapot. Gyerekként nagyon érdekesnek találtam, hogy mi a csudát tudnak abból kiolvasni?!
Mert az írás nekünk olvashatatlannak, vagy értelmezhetetlennek tűnt, a rajzok, ábrák sem sokat árultak el. Mégis, aki szakértő szemmel nézte, annak teljes körű leírással tudott szolgálni a páciens állapotáról.
Valami ilyesmit sejtek plébániánkkal kapcsolatban. Avatatlan, szemeknek
semmit sem jelentene egy néhány órás püspöki látogatás. Merthogy a vizitáció
ezt jelenti: látogatás. Nem annyira vizsgálat, Püspök atya nem vizsgálódni jött,
nem is azon volt a hangsúly, hogy terepet mérjen fel valamihez. Sokkal inkább
arról van szó, hogy látogatóba érkezett. Sokat hall a plébániáról innen-onnan,
de most az volt a célja, hogy a hívekkel találkozhasson. És, mint orvos, aki beszél a pácienssel, püspök atya beszélgetett velünk, de írt fel egy s mást a „lázlapunkra” is.

Miközben a diagnózis az, hogy plébániánk szép, nagy, élő közösséget alkot,
amely képes a megújulásra, a fiatalos lendület és lelkület megőrzésére, arra is
oda kell figyelnünk, hogy az „újak”, akik valahonnan, valamiért, valakinek az
ösztönzésére „csak úgy” betoppannak a templom ajtaján, ők ne érezzék magukat idegennek. Ne legyünk még véletlenül se csak a „bennfentesek” társasága. Jó lenne, ha bátran odaállnánk az érkezők mellé és néhány kedves szóval
köszöntenénk, kifejeznénk örömünket, hogy micsoda nagy ajándék, az ő jelenlétük. Ne azt jegyezzük meg, hogy „lám-lám, még azt sem tudja, hogy hogyan
kell a templomba viselkedni”, hanem segítsük, hogy otthonosan érezhesse
magát!
És ne csak várjuk, hogy valahonnan jöjjön valaki, hanem hívjuk meg!
Mi természetesnek vesszük, hogy bárki bejöhet a templomunkba, de ne
gondoljuk, hogy azonnal tudja is, mit és hogyan „szoktunk”. Előfordulhat, hogy
egy újonnan érkezett hívő leül arra a székre, ahol mi szoktunk ülni. Ne állítsuk
fel és küldjük el, vagy félhangosan morogva adjuk tudtára, hogy az a mi helyünk… „A tiszteletadásban előzzük meg egymást”/Róm 12,10/, szólítsuk meg
és segítsük, hogy azt érezhesse: neki „helye van” köztünk! Idős, családos, fiatal, kisgyermek egyaránt fontos, és ezért legyünk mindenki irányába jólelkűek.
A fiatal fogadja el az idősebbek generációs különbségeit, és a szépkorúak is
örömmel tekintsenek a gyermekekre, családosokra, akik szeretnék, hogy
gyermekük Isten házában otthonosan éreznék magukat! Legfőbb feladatunk,
hogy Jézus tanítványai legyünk mindnyájan!
Mi, akik már ismerjük a tömjén illatát, a szenteltvíz helyét, a szék keménységét, az orgona hangját, a pap stílusát, stb., bennfentesnek számítunk. És
éppen ezért kell, hogy a templomnak őrizzük az áhítatát. Illedelmesen köszönünk egymásnak, mert örülünk, hogy megint láthatjuk, de indokolatlanul ne
hangoskodjunk. Szentmise előtt legyen bennünk egy nagy vágyakozás és várakozás, hogy Istennel találkozunk, és ezért törekedjünk elcsendesedni kívülbelül! De legyünk természetesek, ne legyünk morcosak!
A lázlapon a további kezelés módja is szerepel. Új „szakápolót” is kapunk.
Nagy meglepetésként ért mindannyiunkat, amikor püspök atya bejelentette,
hogy legalább egy évre Egyházmegyénkben lesz Nyisztor Krisztián atya és innentől kezdve egy ideig biztosan itt lenne a kertvárosban. Krisztián atya plébániánkon fog lakni, miként kórházlelkész elődei, és neki is a fő feladata a kórházlelkészi szolgálat ellátása lesz. Nálunk, plébániánkon kisegítő feladatokat
vállal, de bízunk benne, hogy sokszor láthatjuk és élvezhetjük lelkipásztori jelenlétét, áldásos szolgálatát! Isten áldása kísérje itteni szolgálatát és egész
életét!
A lázlapon szerepelnek eddig alkalmazott dolgok, pulzus, vérnyomás és
egyéb adatok. Plébániánkén majd végül legyen az, hogy egészséges!

Anyakönyvi hírek
Elsőáldozás - 2019.október 13. - Az alábbi fiatalok kezdték meg rendszeres szentségi életüket a szentgyónást és szentáldozáshoz járulást:
Boros Ádám
Boros Márkó
Csepregi Kolos
Földesi Hanna
Geszti Nóra Kata
Goldfinger Balázs Hunor
Halász Milán
Háry Flóra
Holdampf Bence
Horváth Dávid
Horváth Dorottya Beáta
Horváth Norina
Horváth Olivér
Jakubovics Abigél
Kakas Benedek
Kása Levente
Kovács Ákos
Kovács Ákos

Kovács Hanna
Kiss Dominik Marcell
Köröcz Letícia
Kunhegyi Anna Sára
Langstadler Lana
Mozsdényi Ádám Zétény
Nagy Kíra Léna
Nagy Viktor
Papp Dávid
Peresztegi-Szakály Mátyás
Török Csenge
Török Virág Barbara
Tulok Eszter
Simonics Gréta
Simonics Boglárka
Vágó Dorina Zoé
Vizy Júlia
Vlaszák Ádám

Keresztelő
Tamás Heléna: 2019. október 12.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Németh Zoltán: 2019. október 17.
Markóné Tóth Ibolya: 2019. október 18.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Október 21. hétfő, Boldog IV. Károly király, 7 óra: + Mária
Október 22. kedd, Szent II János Pál pápa, 18 óra: + Piroska és Rezső szülők, Cecília és Zsuzsanna keresztszülők
Október 23. szerda, Kapisztrán Szent János áldozópap, 18 óra: + Endre
Október 24. csütörtök, Claret Szent Antal Mária püspök, 18 óra: + Irén és
Gábor szülők, nagyszülők

