November 3. Évközi 31. vasárnap
7 óra: + Marianna és Győző szülők
8.30 óra (Bazita)
10 óra: Élő Sarolta
18 óra: + János férj, édesapa, nagyapa
Mindenkinek hálásan köszönjük segítségét, aki szombaton részt vett az altemplom ünnepek előtti nagytakarításában.
A héten nincs hivatali szolgálat a plébánián. Sürgős esetben hagyjanak üzenetet üzenetrögzítőnkön vagy keressenek minket e-mail címünkön.
Október 29-én, kedden szentségimádásra és közbenjáró imádságra várjuk a
Testvéreket az esti szentmise után.
November 1-jén, pénteken lesz Mindszentek ünnepe. Ne feledjük, hogy ezen a
napon szentmiselátogatási kötelezettségünk van. A plébániatemplomban reggel 7
órakor és este 6 órakor vannak szentmisék. Az esti szentmise az altemplomban
lesz, amely után elvégezzük a szertartást halottjainkért. Bazitán ezen a napon
8.30-kor van szentmise. Mindenszentek és halottak napján szentmisék előtt és
alatt is lesz gyóntatás.
Másnap, halottak napján reggel 7 órakor és este 6 órakor van szentmise az altemplomban. Az ünnepekhez kötődően teljes búcsút is lehet nyerni, amelyet a
tisztítóhelyen levő lelkek javára fel lehet ajánlani. Ennek feltételei: kegyelem állapota, szentáldozás és imádság a szentatya szándékára, valamint november 1 és 8
között temetőlátogatás és ott imádság a meghaltakért, vagy pedig halottak napján
egy templom vagy kápolna meglátogatása és imádság, valamint a szokásos feltételek.
Az altemplom az ünnepek alatt november 1-jén, 2-án és 3-án reggel 8 órától
esete 19 óráig lesz nyitva.
A héten lesz elsőpéntek és elsőszombat. Pénteken 17 órától szentségimádás,
majd szentmise az altemplomban, szombaton pedig reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
November 23-án, szombaton Lentiben kerül megrendezésre az Egyházmegyei
Családi Lelki Nap. A programra előzetes regisztráció szükséges. Részletek a hirdetőtáblán elhelyezett plakáton olvashatók.
Szíves figyelmükbe ajánljuk plébániánk magazinját, az Örömhírt és a Martinus
októberi számát, amelyek az újságos asztalról megvásárolhatók.
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Plébániai Hírlevél
2019. október 27. - Évközi 30. vasárnap

Időszámítás
Digitális eszközök
világában
kevésbé jelentős,
hogy mikor állítják
az órát, mert a
különböző kütyük
automatikusan
átállnak a télinyári időszámítás
változásakor. De
vannak még mechanikus készülékek, órák, amelyeket nekünk kell előrébb, vagy éppen most visszaállítani 1 órával. (Talán így ezen a
vasárnapon senki nem késik el, mert legrosszabb esetben egy órával előbb ér ide a
templomba…)
De mihez képest hajtjuk előre, vagy vissza az órát? A Nap továbbra is ugyanúgy
ballag Isten szent egén, vagy – pontosabban fogalmazva – a Föld forog továbbra is
a saját tengelye körül. Sem nem gyorsít be nyárra, sem nem lassul le télre. Emberileg próbálunk okoskodni, ügyeskedni, hogy „energiatakarékosabban” éljünk. De
kinek az energiájával takarékoskodunk? Mert ha a gyárakéval, akkor az ember
megint csak második helyre szorul vissza. Ha az emberével, akkor miért állítjuk
vissza a tavasz végén a nyári időszámításra?
Az Európai Parlamentben most arról döntöttek, hogy minden nemzet maga
döntheti el, melyik „időszámítás” szerint éli életét, nem kell az évenként kétszeri
óraátállítás. Vajon hazánkban melyik fog előnyt élvezni? Gyárak, üzemek, cégek és
egyéb nagyfogyasztók jogos és fontos érvei, vagy a biológia diktálta ritmus?
Van, aki az egészet egy vállrándítással elintézi, hiszen „csupán csak egyetlen
óráról van szó, minek ez a felhajtás?!” De, ha tényleg nem is fontos, akkor vajon
csak heccből csináltatta ezt velünk bárki évtizedeken keresztül? Valószínű, hogy
volt e mögött a döntés mögött valami ésszerű magyarázat is.

De van ennek az időszámításnak egy plébániánkat érintő vonatkozása is: Nyisztor Krisztián atya megkezdi kórházlelkészi szolgálatát, hogy sem a betegek, sem az
ő ellátásukban szolgálatot teljesítők ne érezzék azt, hogy ők az Egyház látószögének csak a peremkerületén vannak, hanem kiemelt fontosságukat próbáljuk
hangsúlyozni. Jézusnak fontosak a betegek, öregek, elesettek, és velük együtt
mindazok, akik arra tették fel az életüket, hogy az ember fájdalmán enyhítsenek,
különösen ezekben a kritikus időszakokban, amikor az egészség elhagyja az embert, a mikor a betegség maga alá gyűri nem csak az éltesebb korút, hanem a fiatalokat is. A betegség nem néz sem bőrszínt, sem életkort, sem nemzetiséget
semmi ilyesmit. Csak jön, kérlelhetetlenül.
Ebben a helyzetben kell a segítség, a lelki támasz, Jézus közelségének megerősítő bizonyossága. És ha ebben egy pap Krisztus alkalmas eszköze lehet, akkor
jelenlétével, a szentségekkel, imáival meg kell próbálnia segíteni. Erre a szolgálatra
vállalkozik Krisztián atya.
Így most egy új időszámítás kezdődik plébániánkon is, amely az első benyomások alapján igencsak jónak ígérkezik. Isten hozta az új atyát!

Krisztusban szeretett Fivéreim és Nővéreim!
Nyisztor Krisztián vagyok és Romániában
Komanfolvo városában születtem 1980. április
14-én. Bár Komanfolvoban születtem, de Pusztinában nőttem fel, egy olyan településen, ahol
az archaikus, azaz a régi magyar nyelvet beszélik.
Gyermekkoromban szüleimmel rendszeresen jártunk templomba, de magyar nyelvű misén egyszer sem tudtunk részt venni. Csak a
diktatúra után nyílt lehetőség magyar misén
való részvételre.
2017-ben szenteltek katolikus pappá, Urunk
Jézus Krisztus Szent Szívének ünnepén. Hozzám
mindig is közel állt a Jóisten, Jézus Krisztus és a
Boldogságos Szűz Mária. Felszentelésem után
Csíksomlyón együtt miséztem a ferences testvérekkel minden hónap első szombatján. Ez
mindig felemelő érzés volt számomra.
Nem régen járt Pusztinában dr. Székely János püspök atya, én ott találkoztam
vele, ahol egy magyar szentmisén együtt dicsőítettük az Urat. Székely János püspök atya azt javasolta nekem, hogy jöjjek Magyarországra, a Szombathelyi Egyházmegyébe. Szombathelyen három hetet töltöttem. Megismerkedtem a domonkos nővérekkel és a premontrei testvérekkel. Szentmiséken segítettem a szom-

bathelyi Székesegyház Madonna – kápolnájában. Közben szorgalmasan gyakoroltam a magyar nyelvet.
Köszönöm Istennek, hogy idehozott engem a zalaegerszegi Szent Rafael Kórházba a betegek és a kórház dolgozóinak szolgálatába.
Tudom, hogy a kórházban az orvosok és az ápolók elsősorban a betegek testét
gyógyítják, én pedig a betegek lelki gyógyításában szeretnék segíteni. Felkészíteni
a betegeket arra az útra, ami életünk végén mindannyiunkra vár.
Köszönöm Istennek azt is, hogy megismerhetem a kertvárosi híveket és János
atyát. Abban bízom, hogy János atya és a kórház kápolnában Nagy Tamás atya
sokat segítenek nekem abban, hogy teljesen megtanuljam a magyar szentmise
részeit.
Örülök, hogy itt szolgálhatom Isten népét.
Fontos gondolatom papi hivatásomban: Egységesek maradni az imában és szeretni az Istent mindörökké.
Krisztusban szeretett Híveim! Áldjon meg benneteket az Isten, védjen meg titeket minden gonosztól és vezessen benneteket az Örök életre. Ámen!
Szent Szűz Mária, Medjugorje-i Béke Királynője, imádkozz értünk!
Isten fizesse meg a jóságukat!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Anyakönyvi hírek
Keresztelő
Hideg Zalán: 2019. október 20.
Gál Izabell: 2019. október 20.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Október 28. hétfő, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok, 7 óra: + János
férj, édesapa, nagyapa
Október 29. kedd, 18 óra: + Piroska, Mária és Dezső és + nagyszülők
Október 30. szerda, 18 óra: + Katalin édesanya és + József férj, édesapa
Október 31. csütörtök, Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú, 18 óra: +
László férj, édesapa
November 1. péntek, Mindenszentek ünnepe
7 óra: + Szülők és nagyszülők
8.30 óra (Bazita)
18 óra: + Mariann nagymama, + Teréz nagymamák, + Albert és József
nagypapák
November 2. szombat, Halottak napja
7 óra: Minden meghaltért
18 óra: + Éva testvér

