
November 12, csütörtök, Szent Jozafát püspök és vértanú, 18 óra: + Szülők és 
gyermekük Tamás és élő Barbara 

November 13, péntek, Magyar szentek és boldogok, 18 óra: + Magdolna édesanya 
November 14, szombat, 7 óra: + Erzsébet édesanya 
November 15, Évközi 33. vasárnap 

7 óra: + Szülők és Károly férj 
8.30 óra (Bazita): + Sárdi Sándor 
10 óra: + Teréz és Pál szülők és Péter kisfiú 
11 óra: betegekért, egészségügyi dolgozókért 
18 óra: + Margit és Ferenc szülők 

 

Székely János püspök atya üzenete: „Mivel egyre több a megbetegedés, ezért 
szükséges, hogy még fokozottabban figyeljünk a fertőzés veszélyének csökken-
tésére. Nyomatékosan kérjük, hogy a templomban mindenki viselje a maszkot, 
(kivéve természetesen a miséző papot, a kántort és a felolvasókat). Ha valaki a 
betegség jeleit érzi magán, ne jöjjön el addig a templomba, amíg ezek el nem 
múlnak. Továbbra is imádkozzunk a betegekért, az orvosokért és az ápolókért, 
és segítsük azokat, akik a járvány miatt súlyos anyagi gondokkal küzdenek.” 

A koronavírus-járvány erőteljes terjedése miatt vasárnaponként plusz szentmi-
sét iktatunk be a jövő héttől. Így 7, 10, 11 és 18 órakor is lesz szentmise a plébá-
niatemplomban. A beiktatott mise csendes szentmise lesz, amelyet a betegek 
gyógyulásáért, egészségügyi dolgozókért ajánlunk fel. Kérjük a kedves Híveket, 
akik eddig a 10 órai szentmisére jöttek, közülük válasszák ezt az új időpontot is, 
hogy ezáltal is elő tudjuk segíteni, hogy egyszerre kevesebben legyünk a temp-
lomban. Egyre fontosabb, hogy aki betegnek érzi magát, semmiképpen ne jöjjön 
közösségbe! Vigyázzunk egymásra! 

November 11-én, Szent Márton ünnepén, Egyházmegyénk védőszentjének ün-
nepét tartjuk. Ennek keretében 17 órakor kezdődik a Szent Márton imaóra, majd 
szentmise és alkalmas időjárás esetén körmenet. Esedezzünk együtt Egyházme-
gyénk védőszentjéhez, a bajban lévők segítőjéhez, hogy esdekeljen ki számunkra 
gyógyulást a koronavírus betegségből! 

November 13-án, pénteken lesz következő Fatimai engesztelő esténk. Amelyet 
Kirner A. Zoltán szalézi szerzetes atya vezet: 16 órától rózsafüzér, 17 órától szent-
ségimádás, 18 órától szentmise. 

November 28-án, szombaton lesz templomunk felszentelésének évfordulója. 
Ez alkalomból egész napos szentségimádást tarunk, 13 órakor zsolozsma imádság 
és szentségimádási óra lesz a kerület papjaival, 18 órakor ünnepi szentmise, 19 
órától Dankos Attila orgonakoncertje, majd ez után az altemplombővítés és közös-
ségi ház építési projekt bemutatója lesz. Várunk mindenkit szeretettel! 

Aznapra tervezett, közös adventi koszorúkötésünk idén elmarad! Bíztatjuk 
Önöket, készítsen odahaza adventi koszorút, s ha hozzávaló kell, kérjük, jelezzék! 

Plébániai Hírlevél  
 

2020. november 8. 
Évközi 32. vasárnap 

 
 

 

 

Még egy segítő szent 
 

Két hete az esperesi kerület 
papjai együtt imádkoztak, tanács-
koztak, hogy miként lehetne 
Krisztus evangéliumát még össze-
hangoltabban és ebből kifolyólag 
még eredményesebben hirdetni 
Egyházmegyénkben, és kifejezet-
ten fókuszálva Zalaegerszeg és 
környékére. A gyűlés pikantériáját 
adja, hogy régi hagyományként az 
ilyen jellegű esperesi kerületi megbeszéléseket koronagyűlésnek nevezik. Mostani 
járványhelyzetünkben ennek különös vetülete van. Mert bizonyos koronavírussal 
kapcsolatos kérdések, szabályozások, eljárások, lehetőségek is szóba kerültek. Na, 
ezek között hívták fel a figyelmemet arra, hogy nagyon keveset beszélek a segítő 
szentekről, az ő közbenjárásuk fontosságáról és arról, hogy illő lenne ebben, a 
kimondottan vészterhes időszakban beszélni róluk. 

Így most megpróbálok – ha nem is élő szóban, de legalább klaviatúrát ragadva 
írásban, Plébániai Hírlevél útján – gondolatokat megosztani a segítő szentekről és 
egy „amolyan” segítő szentről, Szent Mártonról. Kik is a segítő szentek? 

Anyaszentegyházunk gazdag történelme ebben sem tud egységes definíciót 
megadni, úgy is mondhatnám, álláspontja ebben is egy kissé sokrétű, mert a kü-
lönböző népeknél más-más segítő szentek csoportjának tisztelete terjedt el. Alap-
vetően talán megállapítható, hogy azokat a szenteket nevezik segítő szenteknek, 
akik az első századok keresztényüldözései során, vértanúhalált halva, önmaguk is 
valamilyen kínokat éltek át és ebből kifolyólag külön kegyelmet kaptak arra, hogy 
hasonló szorongattatásban élő embereknek segítsenek. 

Közülük talán a legismertebbek: Szent György, Szent Balázs, Alexandriai Szent 
Katalin, Szent Kristóf. És mivel felénk kevésbé ismertek a többiek, némelyiket „le-
cserélték” ezen a vidéken ismertebb szentekre. Így pl. Szent Rókust is közéjük 
szokták sorolni. De gyakori volt, hogy az adott vidék patrónusát is közéjük sorol-
ták. Így hát nyugodtan mondhatjuk, hogy Szent Mártont is be lehetne venni. Mert 
4. századi szent, noha nem vértanú, de életében nagyon sokakon segített. Így ta-



lán most is kérhetjük közbenjárását! És íme, egy litánia a segítő szentekhez, plusz 
a végén egy fohász Szent Mártonhoz: 

Szent György, te az üldözöttek bátor védelmezője, hatalmas pártfogó a hit el-
leni kételyekben – Könyörögj értünk! 

Szent Balázs, te a hízelgés és fenyegetőzés állhatatos meggyőzője, hatalmas 
pártfogó a torokbajokban... 

Szent Erazmus, te iszonyú ütlegeknek alázatos elszenvedője, hatalmas pártfogó 
az altest fájdalmaiban… 

Szent Pantaleon, te nagy orvos és vértanú, Jézus szent nevének erejéért hatal-
mas pártfogója minden betegnek, ki ájtatosan fohászkodik: Jézus, Mária... 

Szent Vitus, te hősies legyőzője a leggyalázatosabb csábítóknak, hatalmas párt-
fogója az ifjaknak, a szemérem elleni kísértésekben... 

Szent Kristóf, te alázatos szolgája a segély nélküli vándoroknak, hatalmas párt-
fogó a tűz, jég, éhség, döghalál és a gonoszlélek támadásai ellen, halálunk óráján... 

Szent Dénes, te az isteni sugallatoknak gyors követője, hatalmas pártfogó a lel-
kiismeret nyugtalanságában… 

Szent Cirjék, te a gonoszlélek hatalmas kiűzője, hatalmas pártfogó a pokoli kí-
gyó incselkedései ellen... 

Szent Akácius, te alázatos elszenvedője szégyenteljes ütéseknek, hatalmas 
pártfogó a kínteljes aggodalomban, mely olykor a halál előtt jelentkezik... 

Szent Euszták, te a legváltozatosabb végzetnek türelmes elviselője, hatalmas 
pártfogó a legzavartabb bonyodalmakban... 

Szent Egyed, te a mezíteleneknek jótékony felruházója, hatalmas pártfogó az 
álszégyen ellen a gyónásban... 

Szent Margit, te állhatatos megvetője a pogány vőlegénynek, hatalmas pártfo-
gója az asszonyoknak, kiknek élete gyermekük életével együtt veszélyben forog... 

Szent Katalin, te a bálványimádás dőreségének értelmes legyőzője, hatalmas 
pártfogója a bűnbánóknak a megtérés útján... 

Szent Borbála, te a leggyengédebb földi érzelmeknek hősies megvetője, hatal-
mas közbenjáró az utolsó szentségek fölvételére... 

Szent Márton, te nem vonakodtál a munkától, de készen álltál arra is, hogy Is-
tenhez hazatérj, segítsd a betegeket és mindnyájunkat, hogy készen álljunk, ha 
Isten magához szólít bennünket, de míg élünk mi se vonakodjunk a munkától! 

És, ha imádkoztunk a segítő szentekhez, tartsuk meg azt is, amit Főpásztorunk 
kér, így akkor talán hamarabb túl leszünk a mostani nehéz időszakon! 

 

Székely János püspök úr rendelkezése: 
Kérem a paptestvéreket, hogy idén a járvány fokozódása miatt ne szervezzünk 

pásztorjátékot. Helyette lehetséges valamely szabadtéri Betlehemes, vagy a temp-
lomban egy rövid műsor (versek, énekek), aminek előkészítése közös próbákat nem 
igényel, vagy esetleg egy régebbi pásztorjáték levetítése a templomban (akár több 
turnusban). 

Kérem továbbá, hogy fokozottan ügyeljünk a következőkre: 
1. Tartsuk be maradéktalanul az állami rendelkezéseket.  
2. Továbbra is érvényben marad az a korábban kiadott rendelkezés, amely sze-

rint a szenteltvíztartók a templomokban maradjanak üresek. A liturgikus szabályok 
megtartásával szabad a szentmise kezdetén szenteltvízhintést tartani.  

3. A szentáldozás továbbra is kézbe történjen.  
3. A templomban kötelező a maszk viselése. Kivételt képez a celebráns, a kán-

tor és a felolvasó.  
4. Érkezéskor kérjük a Testvéreket, hogy szíveskedjenek a kezüket fertőtlení-

teni! 
5. A szentmise előtt az ostyák előkészítésénél a sekrestyés számára, valamint 

áldoztatás előtt az áldoztatók számára kötelező a kézfertőtlenítés.  
6. A vasárnapi szentmiselátogatás alól az egyház általános irányelvei szerint 

fel van mentve mindaz, aki valamilyen egészségügyi okból nem tud részt venni. 
Így a járvány idején nem kötelesek a vasárnapi Szentmisén részt venni az idősek és 
a krónikus betegségekkel küzdők, az egészségügyben, illetve szociális területen 
dolgozók, illetve mindazok, akik munkájuk kapcsán fokozottan ki vannak téve a 
járványveszélynek. Kérem azonban őket, hogy kapcsolódjanak be az élő szentmi-
se-közvetítésekbe az internet, a televízió vagy a rádió segítségével. 

7. Az adventi és a karácsonyi programok kapcsán tanúsítsuk nagy mértékle-
tességet! Elsődleges szempont legyen a ránk bízottak biztonsága. 

8. Hittanórákon a hittantanár vagy lelkipásztor ugyanazokat az előírásokat 
tartsa be (pl. a maszkviselést illetően), amit az iskola a többi tanórákon előír. 

9. Kérem a lelkipásztorokat, hogy a rájuk bízottak körében szervezzék meg az 
imádságot a betegekért, a haldoklókért, az elhunytakért és családtagjaikért legfő-
képpen olyan módon, hogy a hívők otthonaikban tudjanak e szándékra imádkozni.  

10. Ha valamelyik plébános a járványhelyzet vagy idei dispozíció miatt így 
látja helyesebbnek, elhalaszthatja a képviselőtestület megújítását egy alkalmasabb 
időpontra a 2021-es évben. 

Égi Édesanyánknak, a Betegek Gyógyítójának és egyházmegyénk szentjeinek 
oltalmába ajánlom egyházmegyénket: a lelkipásztorokat, a hívőket, a betegeket és 
az egészségügyben dolgozókat! 

+ János püspök 

Anyakönyvi hírek 
Temetés 

Császár Jenőné Szabó Mária: 2020. november 3. 

Kovács Barnabás: 2020. november 3. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
November 9, hétfő, A lateráni bazilika felszentelése, 7 óra: + Gyula 
November 10, kedd, Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító, 18 óra: + Ferenc 
November 11, szerda, Tours-i Szent Márton püspök, Egyházmegyénk védő-

szentje, 18 óra: Egyházmegyénk családjai 


