
 

Hálásan mondunk köszönetet mindazoknak, akik imáikkal, tevékeny köz-
reműködésükkel és részvételükkel segítették a Házasság hete zalaegerszegi 
keresztény rendezvénysorozatának megvalósulását! Kísérjük imáinkkal to-
vábbra is a házaspárok életét. 

A Szent Család Óvoda nyílt délutánra várja sok szeretettel a leendő óvodá-
sokat és szüleiket február 18-án, kedden 17 órától az óvodában. 

 Február 21-én, pénteken 17 órától folytatódik az Imaiskola. Mindenkit 
szeretettel várunk! 

Február 22-én szervezzük meg idei plébániai bálunkat a Mindszenty Iskolá-
ban. Örömmel fogadunk tombola és sütemény felajánlásokat is, amelyeket a 
hivatalban lehet leadni. 

Február 23-án a 10 órás szentmise előtt tájékoztatót tartunk a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusról és arról, hogy plébániánk mely programokon 
fog részt venni. Bátran fogalmazzuk meg kérdéseinket, amelyekre minden 
bizonnyal válaszokat tud adni Egyházmegyénk koordinátora. A 10 órai szent-
misére különleges módon is várjuk a gyermekeket és kisgyermekes családo-
kat, 17 órától pedig a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápolnában. 
Azon a vasárnapon a püspöki konferencia rendelkezése szerint a katolikus 
iskolák javára gyűjtjük a perselyadományokat. 

Megjelent plébániánk magazinjának, az Örömhírnek új száma, az egyház-
megyei Martinus februári száma, amelyek az újságos asztalról megvásárolha-
tók, valamint az Élő kenyér februári és az Adoremus márciusi száma átvehető 
a sekrestyében. 

Hálásan köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk kétszer 1%-ának fel-
ajánlásával úgy rendelkeznek, hogy a Katolikus Egyházat, annak tevékenységét 
és társadalmunkban betöltött szerepét támogatják, valamint a másik 1%-ról 
rendelkezve úgy döntenek, hogy plébániai alapítványunkat, a Mindszenty Em-
léktemplom Plébániai Alapítványt nevezik meg. Köszönjük bizalmukat, hogy 
anyagi támogatással is segítik Krisztus ügyének előmozdítását! Felhívom fi-
gyelmüket, hogy vannak, akik a tavalyi évre (mivel külön csekket nem küld-
tünk) még nem rendezték egyházközségi hozzájárulásukat. Kérem ezzel a hoz-
zájárulással is segítsék egyházközségünk munkáját! 
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Bál, bál, bál és nem bla, bla, bla 

 
A világ metropoliszai mellett eltörpül a mi kis városunk, Zalaegerszeg, 

mégis csak úgy záporoztak az elmúlt hétvégék báli programjai, néha ko-
moly fejtörést okozva egyeseknek, hogy mégis melyikbe látogassanak el? 
Mert valahogy mindegyikükhöz érdekeltség, valamilyen lelki szál köti: a 
gyerekem ebbe az iskolába jár, illik elmenni az iskolai alapítványi bálba (ja 
és egyébként az iskolás gyerekeknek szervezett farsangi bál megint csak 
plusz program a szülőknek); a másikon ugyanő fellép a táncegyüttesével, 
szeretném megnézni; egy családtag részt vesz a hagyományőrzők rendez-
vényein, az ő báljukba is el akarunk menni; házaspárként tagjai vagyunk 
egy kis közösségnek, akiket meghívtak a közösségek találkozójába; és emel-
lett részesei szeretnénk lenni annak a bálnak, amely egyházközségbe 
egyébként amúgy is szívesen vagyunk a tagja… - Melyiket hagyjam ki? „Ó, 
mondd, te kit választanál?” 



Szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy a farsangi időszakban ne le-
gyenek különböző rendezvények, bálok, amelyeket iskolai alapítványok, 
egyesületek, vagy éppenséggel egyházközségek szerveznek. Merthogy a bál 
nem csak egy program a sok-sok program között, nem valami kellemetlen 
rossz, amit csak azért tartunk meg, hogy célgyűjtéseket szervezhessünk. Ha 
ebből a szempontból néznénk, akkor valóban arról lenne szó, hogy van egy 
nemes cél, de először túl kell élni hozzá egy bált. 

De a bál ennél sokkal több, mélyebb üzenetet hordoz. Egyáltalán az a 
tény, hogy ünnepelni tudunk, már ez nagy szó, „Boldog a nép, amely ünne-
pelhet” /Zsolt 89,16/. Emellett a bál ideje alatt kilépünk abból a fajta élet-
formából, amibe korunk kényszerít bele minket: pörgés, hajtás, robotolás. 
A bál, a maga ünnepélyességével felemeli az embert, ünneplőbe öltözteti 
nem csak a testet, hanem a szívet is. 

Noha mulatság, mégsem arról szól, hogy üvölt a zene és fékezetlenül 
tombolnak az önmagukból kifordult, bódult, vagy gátlásait levetkőzött fé-
lig-meddig ember. A bálban a zene az egyszerre hangulat és kultúra, nem 
főszereplő, csak kísérő, nem hivalkodó, hanem táncra hívogató. 

A bál találkozás. Szinte ezt várom benne a legjobban. Találkozni azokkal, 
akikkel amúgy is sok közös ponton összefonódik az életünk, mégis az élet 
sokfélesége nem ad alkalmat arra, hogy csak úgy beszélgessünk. Ilyenkor, a 
bálon erre is alkalom nyílik. Erről beszélt egykori szemináriumi elöljáróm, 
mostani Debreceni megyéspüspök, amikor megnyitotta az ottani Katolikus 
Bált: „A bál a találkozások alkalma. Amióta Isten Fia eljött a világra, min-

den találkozásban - amennyiben minőségi időt adunk egymásnak – a szere-

tet ünnepét éljük meg. Erre ad alkalmat a katolikus bál is. Az életünk sok-

szor nehézségekkel teli, de az ünnepek élhetőbbé teszik. Mutassuk meg a 

világnak, hogy hitünkből eredően tudunk ünnepelni, szeretni, egymásnak 

örülni!” 

A bálban az ember még mélyebben megélheti ember voltát. Mármint 
nem kivetkőzve magából felszínre hozva, hogy milyen is tud lenni az em-
ber. Nem így! Hanem a bálban megmutatkozik mindaz a csoda, amelye 
bennünket emberré tesz, amellyel magasan a többi teremtmény fölé he-
lyezett bennünket a Teremtő. Így a bál olyannyira emberi, hogy meglát-
szódhat benne valami, amire talán azt mondhatjuk, köze van Istenhez is. 
Amikor gyermekek voltunk, akkor diavetítőn olvastuk az Öreg néne őzikéje 
című kis mesét. Mindamellett, hogy kedves, aranyos történet, mégis érde-
kelt, hogy milyen lehet az „őzbál”. Merthogy azt olvastuk: „Gyorsan gyó-

gyul gida lába, elmehetne az őzbálba, vidám táncot ellejthetne, de nincs 
hozzá való kedve.” Azóta már tudom, hogy ez csak mese. Nekik nincsen 
bál, mert ők nem tudnak bált szervezni. Mert a bálra csak az ember képes. 
Méghozzá abból a fajtából is csak az igazán ember képes igazán bálozni. Az 
igazán ember igazán mélyen és nem csak a felszínen él meg dolgokat. A bál 
a felszínen csak díszlet, program, tombola, zene, tánc, hangzavar, evés-
ivás, stb. De a mélyben ünnep, találkozás, beszélgetés, szerelem és szere-
tet, jótékonyság, nagylelkűség, barátság, szent játékosság, boldog és öröm-
teli együttlét, és még talán sokféle olyan fogalmat sorolhatnánk fel, ame-
lyek igazak az igazán ember igazi báljára. 

A bál és a róla való beszéd így nem üres közhelyek puffogtatása, nem fö-
lösleges bla-bla-bla, hanem minden emberben jó érzésként visszhangzik: 
bál, bál, bál. 
 
 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Temetés 

Szeiler Mária: 2020.február 14. 
Nyugodjék békében! 

 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

Február 17, hétfő, A szervita rend hét szent alapítója, 7 óra: + Szülők, 
nagyszülők  

Február 18, kedd, 18 óra: + Zoltán 
Február 19, szerda, 18 óra: Élő Angelika 
Február 20, csütörtök, 18 óra: + Albina édesanya 
Február 21, péntek, Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító, 18 óra: 

+ Szülők és + József és Balázs 
Február 22, szombat, Szent Péter apostol székfoglalása, 7 óra: + Lajos 

testvér 
Február 23, Évközi 7. vasárnap 

7 óra: + Élő családért 
8.30 óra (Bazita): + István, Klepeisz család + tagjai, + nagyszülők 
10 óra: Család + és élő tagjai 
18 óra: + Dezső férj, édesapa 


