
Szentmiséken továbbra is érvényesek a következők: szájmaszk használata, 
templomba belépéskor kéz fertőtlenítése, másfél méter távolság megtartása 
és kézbe áldozás kötelező!  Szeretettel kérünk mindenkit ennek betartására! 

A püspöki konferencia rendelkezése szerint a jövő vasárnap a Szentatya 
apostoli munkájának támogatására gyűjtjük a Péter-filléreket. Isten fizesse 
meg nagylelkű adományaikat!  

Ugyancsak jövő vasárnap, október 4-én tartjuk  a hálaadást a betakarított 
terményekért. Kérjük, hogy minél szebben tudjuk megünnepelni, jelezzék 
szándékukat, aki be tud kapcsolódni a termények összegyűjtésébe! 

Szeptember 29-én, kedden a hónap utolsó keddje lévén közbenjáró imára 
várjuk a testvéreket az esti szentmisét követően. 

Szeptember 30-án, szerdán 16 órától nyílik lehetőség új szentmiseszándé-
kok előjegyeztetésére a 2021-es év első félévére a plébánia hivatalban. 

Október a Szűzanyának szentelt hónap, amely során rózsafüzér-
ájtatosságot végzünk minden szentmise előtt. Szeretettel várjuk a Testvére-
ket égi édesanyánk köszöntésére.  

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön és 
pénteken 17 órától szentségimádás, majd szentmise lesz, szombaton pedig 
reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el. 

Október 10-én lesz Zalaegerszeg városért végzett élő rózsafüzér imaalkal-
munk. A város több pontjáról indulnak zarándokcsoportok templomunkba. 
Közös program: 10 órától rózsafüzér, majd Szentségimádás. 11 órától pedig 
szentmise kezdődik. Bazitáról 8.30-kor indulunk gyalogosan, hogy út közben 
imádkozva, beszélgetve, igazi zarándokként érkezzünk meg a kertvárosi 
templomhoz, ahol bekapcsolódunk a közös imába. Kérem, hogy részvételi 
szándékukat 9-én péntek 14 óráig jelezzék!! 

Képviselőtestület választás előtt állunk. Ehhez kapcsolódó információkat a 
hírlevélben olvashatják. Jelölő lapokat, amelyen 3 személyt jelölhetnek a 
testületbe, a postaláda mellet találnak. Ezeket október 11-én estig várjuk 
vissza a kihelyezett postaládába. 

Szeretettel kérjük az altemplomban nyugvó elhunytak hozzátartozóinak 
segítségét az altemplom önkéntes takarítására. Aki tud heti egy alkalommal 
időt szánni, arra, hogy az altemplom mindig méltó nyughelye legyen a hozzá-
tartóinknak, kérjük, jelentkezzen a plébánia hivatalban! Tisztelettel kérjük az 
oda látogatókat is, hogy a vázákba elhelyezett elhervadt, elszáradt virágokat 
szíveskedjenek a vízzel együtt kiönteni és a vázát kiöblíteni. Közös ügyünk az 
altemplom tisztasága, tegyünk meg mindent ennek érdekében! 
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Kép-viselő 
 

Az öt évvel ezelőtt megválasztott Plébániai 
Tanácsadó Testületi tagok mandátuma az 
idei esztendőben lejárt, így Püspök atyánk 
elrendelte, hogy minden plébánián kötelező 
új választást tartani, hogy az így újra és újra 
megújuló képviselői közösség eredményesen 
tudja munkálni a plébánián folyó életet. 

Ha történelmi tanulmányaimból jól emlékszem, akkor az első magyar 
népképviseleti országgyűlést 1848 nyarán tartották. Óriási lehetőségnek 
tartva, hogy honfitársaink szavazataikkal meghatározhatták, hogy kik kép-
viseljék őket a magyar törvényalkotásban. Azóta a népképviseletnek külön 
fajsúlya lett. Jogos az elvárás, hogy a bennünket képviselőkre igaz legyen 
Petőfi „milliók nevében” elmondott szózata a nemzetgyűléshez: „Ti, kik 

szivébül bálványistenek / Ki nem szoríták az igaz nagy istent, / Kiknek 

szivében a honszeretet / Mint szentegyházi oltárlámpa ég”. 
És vajon a plébániai életben is van a képviseletnek súlya? 
A képviseletnek a hívők életében van két alapvető, mindent meghatáro-

zó jelentéstartalma: Minden ember Isten képmására van teremtve. Vagyis 
mi itt a földön folyamatosan Isten képének viselői vagyunk. De vajon átra-
gyog-e az emberek arcán ez az isteni képmás? Szabad akaratunk és halha-
tatlan lelkünk megőrzött ebből az istenképűségből valamit, de vajon mi-
kor jön el az, hogy valóban az Isten akarata szerint gondozzuk és őrizzük a 
földet, tiszteljük és szeretjük egymást, és imádjuk az Élő Istent? Mert az 
Isten képét hordó ember nem tehet akármit! Ez mindennapi felelőssé-
günk. A másik, keresztény életünket alapvetően meghatározó képviselet, 
hogy „Krisztus követségében járunk” /2Kor 5,20/. A keresztény ember 
mindig képviseli azt, akinek nevét vallásunkban hordjuk: krisztusiak va-
gyunk, Krisztushoz tartozunk. A keresztény ember azért teszi a jót, szereti 
az embert, mert Krisztust utánozzuk. Szent Pál ahogyan folytatja, az na-
gyon beszédes, hogy milyen kitüntetett feladatként élte meg azt, hogy kit 
is képvisel: „maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében ké-



rünk: engesztelődjetek ki az Istennel”. A két alapvető képviselet alól senki 
sincs felmentve! 

De van ezen kívül még olyan életállapot, amikor keresztény küldeté-
sünkből fakadóan másokat is kell képviselnem. Ebben akármilyen karaká-
nok és elszántak vagyunk, nagyon mély alázat szükséges, hiszen le kell 
mondanom arról, hogy mit akarok én és azt az embert, vagy csoportot 
képviselem, aki(k)nek nevében cselekszem. Persze ez amellett, hogy plusz 
munkát, szolgálatot, áldozatot követel, óriási felelősség is. Olyan fajta 
elkötelezettség kell hozzá, ami azt sugallja, hogy az Isten országának ügye, 
ennek a plébániai közösségnek az ügye neki olyan fontos, hogy kész érte 
valami pluszt is vállalni. „Mint szentegyházi oltárlámpa ég” benne is örök-
ké valami tűz, hogy egyházközségünkben a mindennapi ügyek előmozdí-
tása révén mindinkább láthatóvá és megtapasztalhatóvá váljon Jézus. 

Ezért, akit képviselőnek jelölnek és aztán választanak meg, őtőle kettős 
dolgot vár Krisztus népe: Először is, hogy képviselőtestületi üléseken az ő 
szavukat, kérésüket, szándékukat hallassák és mozdítsák elő. A nép szava 
nem mindig Isten szava…, de itt nem is erőfitogtatásról van szó, hanem a 
több szem, többet lát elve alapján nagyobb összefüggésben tudjuk látni a 
dolgokat. Ezért a képviselő folyamatos kapcsolatban kell, legyen közössé-
günk tagjaival. Ismerje jól a képviselő a híveket és a hívek a képviselőt, 
hogy általa legyen képviselve az a jó, ami felé viszik közösségünk ügyét. 

Emellett a képviselő egész közösségünket is kell, hogy képviselje ott, 
ahol van, amely őrhelyre az Úristen állította. Mindannyiunknak fontos, 
hogy Plébániánkat úgy ismerjék a környékbeli emberek, hogy mi szívesen 
tartozunk ide. A képviselő ezért bizony ki kell, hogy álljon a krisztusi érték-
rend mellett, hitünk mellett, aktívan kell dolgoznia az egész Egyház becsü-
lete érdekében, és Plébániánkért. Ott, ahol van, minket képvisel. Szolgála-
ta nem csupán lobbi, hanem őt látva fogják az emberek megmondani, 
mint egy galériában, hogy értékes-e a kép, vagy csak a keret szép. 

 

Képviselőtestület választás 
 

Püspök atya rendelkezése szerint advent 1. vasárnapjára meg kell alakíta-
ni az új képviselőtestületet. 
A képviselőtestület felállításának első lépése a Jelölés. 
Minden szavazásra jogosult személy jelölhet 3 tagot a képviselőtestület-
be. Jogosult minden olyan 18 éven felüli krisztushívő, aki a plébánia terü-
letén lakik, vagy legalább egy éve tevékenyen részt vesz az egyházközség 
életében, megbérmálkozott és egyházi hozzájárulását fizeti. Választható 
minden 75 év alatti személy, akire az előbb felsorolt feltételek szintén 

igazak. A beérkezett jelölések összeszámolása után a jelöltek neve kifüg-
gesztésre kerül a templom hirdetőtáblájára. A jelöltek közül, akik igent 
mondanak a testületi munkára, összeállításra kerül a végleges szavazólista 
és szavazólap. 

Második lépés a Szavazás 

A kiosztott szavazólapokon a választásra jogosultak előre meghatározott 
számú nevet húzhatnak alá. A szavazatok összeszámolása után kihirdetés-
re kerül a szavazás eredménye. A testület megbízatása 5 évre szól, ha csak 
a megyéspüspök másképp nem rendelkezik. Az új képviselőtestület tagjai-
nak beiktatása ünnepélyesen, Szentmise keretében történik. 
 

Anyakönyvi hírek: 
Keresztelő 

Horváth Kolos: 2020. szeptember 20. 
Horváth Levente: 2020. szeptember 20. 

Fitos Áron: 2020. szeptember 20. 
Kenyeres Franciska: 2020. szeptember 20. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 
 

Temetés 

Vida Tibor Sándor: 2020. szeptember 24. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Szeptember 28, hétfő, Szent Vencel vértanú; Ruiz Szent Lőrinc és társai, 

vértanúk, 7 óra: + Anna és Zoltán szülők, nagyszülők 
Szeptember 29, kedd, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főan-

gyalok, 18 óra: + Mihályok és Teréz 
Szeptember 30, szerda, Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító 18 

óra: + Cecília és Zsuzsanna keresztszülők, + Rezső és Piroska szülők 
Október 1, csütörtök, A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Te-

réz szűz és egyháztanító, 18 óra: + Zoltán 
Október 2, péntek, Szent Őrzőangyalok, 18 óra: + Szülők 
Október 3, szombat, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök és vértanú, 7 óra: 

+ Anna és Sándor nagyszülők 
Október 4, Évközi 27. vasárnap 

7 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére 
8.30: (Bazita): + Imre atya 
10 óra: + Antal és Mária, József és Mária szülők, nagyszülők 
18 óra: + Nagyszülők 


