
Ma délután 15órától, Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan jótékonysági 
estet rendez a ferences plébánia Karitász Csoportja. Minden érdeklődőt sze-
retettel várnak! 

November 18-án, hétfőn 16.30-tól folytatódik a Család(sz)építő 2.0 című elő-
adássorozat a Mindszenty Iskolában. Mindenkit szeretettel várnak! 

A Mindszenty Gimnázium pályaválasztási tájékoztatóra várja a 8. osztályoso-
kat és szüleiket november 20-án, szerdán, 16.30-tól az iskolába. December 4-én 
pedig nyílt napot tartanak látogatható tanórákkal. Minden ezzel kapcsolatos 
információ a hirdetőtáblán található. Szintén a Mindszenty Iskolában november 
21-én, csütörtökön, 16.30 órakor kezdődik a kápolnában a Szent Cecília napi 
hangverseny, amelyre mindenkit szeretettel várnak.  

November 21-én, csütörtökön, 16 órakor a plébánia hivatalban kezdődik a 
szentmisék előjegyzése a 2020. januártól júliusig terjedő időszakra.  

November 24-én, vasárnap a püspöki konferencia rendelkezése szerint a Ka-
tolikus Karitász javára gyűjtjük a perselyadományokat, valamint azon a vasárna-
pon a 1 órás szentmisére különösen is várjuk a családokat, 17 órától pedig a 
Szent Mónika közösség tagjai a kápolnában találkoznak.  

November 22-25ig az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében 
városunkba érkezik a Missziós Kereszt. A program részletei a Hírlevélben és a 
hirdetőtáblán. olvashatók.  

November 28-án, csütörtökön lesz templomunk felszentelésének 15. évfor-
dulója. Ezen alkalommal 10 órától Szentségimádási nap kezdődik. 10 órától este 
6 óráig folyamatosan lesz alkalom, hogy akár csak kis időre is, de betérjünk el-
csendesedni és imádkozni. Aki tud vállalni fix időpontban Szentségőrzést, kérjük, 
jelezze a sekrestyében!  Székely János püspök atya 18 órakor megáldja az al-
templomban elkészült mozaikot, ezt követően pedig szentmisét mutat be. A 
szentmise után szerény agapéra várjuk a testvéreket a kápolnában, ahol lehető-
ség nyílik a kötetlen beszélgetésre, az elmúlt 15 évre való visszaemlékezésre. 
Sütemény felajánlásaikat hálás szívvel fogadjuk! 

 November 30-án, szombaton 14 órára adventi koszorúkötésre hívjuk a csa-
ládokat a kápolnába. A koszorúkhoz kérjük, hogy gyertyát hozzanak, a többi 
szükséges anyagot a plébánia biztosítja. Akinek szüksége lesz rá, helyben is vásá-
rolhat gyertyákat.  

Az Egyházmegye egylapos falinaptára, a Martinus újság novemberi száma és 
jövő évi Katolikus Kalendárium az újságos asztalról megvásárolható, valamint 
megérkezett az Adoremus decemberi száma. Az előfizetők a sekrestyében átve-
hetik. 
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Állni a kereszt tövében – Missziós Kereszt érkezik 
 

Belépve a 
bazitai temp-
lomba, bal 
oldalt van egy 
kereszt, rajta 
a Felirat: 
„Missio” és az 
évszám: 1950. 
Mindenkép-
pen elgondol-
koztató. Ezer 
éve keresz-
tény országban mi szükség megint misszióra? Hát nem oda kell elvinni az 
örömhírt, ahol még nem is hallottak róla? Nem őserdők bennszülött, vad 
népeinek kell beszélni Istenről, Jézus tanításáról, megváltó haláláról és 
feltámadásáról? Mi az, hogy misszió? 

És most ráadásul egész Zalaegerszeget, sőt Egyházmegyénket és or-
szágunkat járva nemzetünk minden tagját hívja egy kereszt, hogy Jézus 
közelében legyünk. 

2017. november 20-án ott lehettem a vatikáni apostoli palotában, ahol 
Ferenc pápa megáldotta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus misszi-
ós keresztjét. Akkor a püspökeink „ad limina” látogatásra érkeztek a 
Szentszékhez. De nekünk is megadatott, hogy együtt imádkozhattunk 
Ferenc pápával, amikor megáldotta Ozsvári Csaba ötvösművész munká-
ját. Nem csak egy fénykép erejéig álltam a kereszt tövében, hanem előtte 
volt közös ima, sőt, amikor már mindenki elment még a kereszt gépkocsi-
ba helyezésében, útnak indításában is segédkeztünk. Egy paptársammal 
együtt vittük le a talprészt. Tudom, ez szinte senkinek nem jelent semmit. 
De nekem most egy emlék, amely valószínűleg, egy életen át elkísér. 



Ez lenne a lényege talán annak is, hogy most ez a kereszt városunkba 
érkezik. Életre szóló, maradandó élményként megélni, hogy az Eucharisz-
tikus Kongresszus előkészülete már most megérint bennünket. Ez nem 
valakiknek az ünnepe lesz, nem kiváltságosok zártkörű rendezvénye, ha-
nem nyitott, mindenkit hívó ünnep. 

„Minek ez a felhajtás, az Oltáriszentség e nélkül is ott a tabernákulum-
ban!” – fogalmazhatja meg valaki ezt, az amúgy nagyon sok igazságot 
tartalmazó mondatot. Mert valóban itt van velünk Jézus, kicsiny kenyérbe 
rejtezve. De – sajnos – mi vagyunk a világban talán azok a leginkább saj-
nálatra méltó emberek, akik nem használjuk ki ezt a lehetőséget. „Mert 
hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint 
hozzánk az Úr, a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk?” /MTörv 
4,7/. És ennek felismerését újra, meg újra fel kell éleszteni magunkban! 

Anyakönyvi hírek 
Temetés 

Bartal Balázs: 2019. november 15. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
November 18. hétfő, 7 óra: + Férj, édesapa 
November 19. kedd, Árpád- házi Szent Erzsébet,  
 12.30 óra: Dr. Marx Gyuláné Dr. Baján Mária temetési szentmiséje 

18 óra: + Endre 
November 20. szerda, 
 10.30 óra: Bödei Antal temetési szentmiséje 

18 óra: + Sarolta és Oszkár szülők 
November 21. csütörtök, A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a temp-

lomban, 18 óra: + Károly férj, + szülők 
November 22. péntek, Szent Cecília szűz és vértanú,  
 8 óra: Horváth Csaba temetési szentmiséje 
 18 óra: Mária Magdolna templomban 
November 23. szombat, 7.15 óra: Mária Magdolna templomban 
November 24. Krisztus, a mindenség Királya 

7 óra: + Szülők, nagyszülők és + Sarolta testvér 
8.30 óra (Bazita): + Lakatos József és felesége Eszter szülők 
10 óra: + Lenke és János szülők 
18 óra Mária Magdolna templomban: + Gyula férj, édesapa és a család 
élő tagjai 


