
Május 19, szerdán reggel, a szentmisét követően Szent József kilen-
cedünk harmadik alkalma lesz. Szent József-évhez kapcsolódóan imád-
kozzunk Jézus nevelőatyjának pártfogását kérve Egyházunkért, hazán-
kért, családjainkért, édesapákért! Várjuk a mindnyájukat! 

Május 22-én, szombaton Szent Rita Imakilencedre várjuk a Testvé-
reket. 

A Rád Találtam Dicsőítő Csoport szeretettel vár mindenkit május 22-
én 19.00 órától a botfai Hűvös Kastély udvarán Szentlélek váró szent-
misére. A szentmise főcelebránsa Dr. Székely János püspök atya. A 
szentmise előtt 18 órától Rózsafüzér imádság lesz. 

Május 23-án, Pünkösdvasárnap 17 órakor kezdődő szentmisében 
kerül sor plébániánk fiataljainak bérmálkozására és 2 katekumenjének 
szentségfelvételére. A szentmisét Dr. Székely János püspök atya fogja 
bemutatni. Imádkozzunk fiataljainkért! Azon a vasárnapon nem lesz 18 
órakor szentmise. Kérjük, hogy akik az esti szentmisén szoktak részt 
venni, – ha tehetik – szíveskedjenek a délelőtti szentmisék valamelyi-
kére jönni! 

Május 25-én, pünkösd utáni kedden 18 órakor a Mária Magdolna 
templomban ökumenikus imaalkalomra kerül sor. Ez alakalommal Elek 
Antal görögkatolikus lelkipásztor mond beszédet. Imádkozzunk együtt 
a keresztények egységéért! 

Augusztustól az év végig terjedő időszakra szentmiseszándékokat 
előjegyeztetésére következő hét csütörtöktől, azaz május 20-tól lesz 
lehetőség a plébánia hivatalban személyesen vagy telefonon. 

Várhatóan lesz lehetőség nyáron bentlakásos táborok szervezésére, 
így már lehet jelentkezni Imatáborba, amely július 11-17 között kerül 
megrendezésre Zalalövőn. Jelentkezési lap megtalálható az újságos 
asztalon és a plébánia hivatalban. 

Még van lehetőség, hogy az útjára indított Szent József képet to-
vábbi családok fogadják otthonukba egy-egy hétre, hogy ezáltal is kér-
jék családjukra, otthonukra Szent József pártfogását és oltalmát! 

A jubiláns házaspárok egyházmegyei találkozója az idei évben is el-
marad, azonban várhatóan ismételten helyi szinten kerül megrende-
zésre. Ennek részleteiről később adunk tájékoztatás. 
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Kongresszus újratöltve: 2021. szeptember 5-12. 
 

Magyar katolikus közösségünk ismét nekifog a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus megszervezésének. A 2020-ra tervezett vi-
lágesemény érthető okokból – csakúgy, mint például a Tokiói Olim-
pia – elhalasztásra került. Most azonban újra megpróbálják belelke-
síteni a hívő embereket, hogy érezzük szívügyünknek a tanúságtévő 
élet ilyen formájú megélését is, hogy másoknak is merjük ajánlani 
és valamilyen formában mi magunk is igyekezzünk bekapcsolódni 
egyik-másik programba. 

Utoljára 1938-ban kapta meg Magyarország annak jogát, hogy 
otthont adhatott egy ilyen volumenű nemzetközi eseménynek. Ak-
kor sem volt minden annyira zökkenőmentes és magától értetődő. 
Persze volt egy alapvetően vallásos lelkiséggel élő többségi társada-
lom, de emellett volt egy 1920-as trianoni bénultságból való kábult 
állapot, egy 1929-es nagy gazdasági világválság okozta anyagi érzé-
kenység, hogy jobban meg kellett gondolni, mire költenek akár 
egyetlen fillért is, vagy éppenséggel 1938-ban már erőteljesen lehe-
tett érezni az ideológiai zűrzavar mindenféle szelét. A környező 
országokból is furcsa fejlemények érkeznek: Miközben nyugati 
szomszédunkat, Ausztriát márciusban lerohanta Németország és 
Hitler bejelentette Ausztria anschluss-át, Csehszlovákiában is meg-
erősödik a nemzetiszocialista eszme, Romániában új alkotmányo-
zás indul, Jugoszláviában tüntetések vannak ráadásul ortodox fel-
hanggal… Magyarán szólva a helyzet akkor sem volt sokkal rózsá-
sabb! Mégis gőzerővel folytak az előkészületek hogy méltó házigaz-
dája lehessen hazánk a 34. világkongresszusnak. 

Ma azt éljük meg, hogy van kismillió akut betegsége a világnak, 
ezer sebből vérzik az európai identitás kérdése, a nemzeti gondol-
kodás – ha felmerül – , akkor azonnal szirénaszót kapcsolnak. Árgus 
szemek figyelik, hogy mire mennyi pénzt költenek, amit „miért nem 
a szegények megsegítésére fordítanak?”, stb. stb. stb. És mindezek 



mellett jött ez a több mint egy éve tartó járványhelyzet miatti té-
boly, ahol nagyon kérdéses, hogy milyen rendezvényt lehet/ szabad 
megszervezni, melyeket kell mindenképp elhagyni és mi az, amiről 
nem szabad lemondani akkor sem, ha ez a világ úgy néz ki, hogy 
megbetegedett. 

A NEK szervezői úgy határoztak, hogy a Kongresszus mindenkép-
pen meg lesz tartva, de hogy mely programok lesznek személyesen 
is látogathatók, és melyek szorulnak csakis az on-line térbe, televí-
zió képernyőjére, rádió hullámhosszára, azok majd csak a konkrét 
események előtt dőlnek el. 

De éppen ezért kezdték újra a szervezést. Meghirdették a progra-
mokat, amelyekre már most lehet jelentkezni, sőt van, amelyikre 
egész záros határidőt adtak. 

Plébániánk a következő programokat célozza meg ismételten: 
Szeptember 5-én lesz a nyitó szentmise, 

amelyre várják mindazok jelentkezését, 
akik szeretnének részt venni akár elsőál-
dozóként, akár hozzátartozóként.  

 
Szeptember 10-én pénteken a Papp László sportarénában kerül 

megrendezésre egy ifjúsági találkozó. A már korábbi évekből to-
vábbvitt Forráspont néven kínált programra a 15-30 év közötti fia-
talokat várják.  

Szeptember 11-én a családi nap zá-
rásaként meghirdetett alkalom, ami-
kor is a Kossuth téren 17 órakor kez-
dődő szentmisére mennénk fel, majd 
az utána tartandó fáklyás körmenet-
ben imádkozva mennénk át a Hősök 

terére.  
Szeptember 12-én délelőtt lesz az a szentmise, 

amely világméretű állomásként (statio orbis) 
lezárja az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszust. A záró szentmise különlegessége, hogy 
Ferenc pápával együtt ünnepelhetjük Üdvözítő 
Urunknak, Jézus Krisztusnak misztériumait. 

Gondoljuk át, hogy ki melyik programon sze-
retne esetleg személyesen is részt venni, hogy 
majd tudjuk szervezni az utazást is! 

Anyakönyvi hírek  
Házasság 

Pálfi Zsolt – Éles Mária: 2021. május 15. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 

Keresztelő 

Fülöp Veronika Zsófia: 2021. május 9. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Pintérné Szabó Klára Éva: 2021.május 11. 
Horváth Gyula: 2021.május 13. 

Volner Lászlóné Takács Margit: 2021.május 14. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Május 17, hétfő, Boldog Scheffler János püspök és vértanú, 7 óra: 

Hálából 
Május 18, kedd, Szent I. János pápa és vértanú, 18 óra: + Szülők, 

keresztszülők és + Éva 
Május 19, szerda, 18 óra: + János és + szülők 
Május 20, csütörtök, Sienai Szent Bernardin áldozópap, 18 óra: A 

Segítő Szűzanya tiszteletére 
Május 21, péntek, Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai, vér-

tanúk, 18 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére 
Május 22, szombat, 7 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére 
Május 23, Pünkösdvasárnap 

7 óra: + Margit édesanya 
8.30 (Bazita): + Bátorfi József és felesége Bogár Rozália szülők, 
nagyszülők 
10 óra: Tamás és Cseresnyés család élő és + tagjai 
11 óra: Betegekért és egészségügyi dolgozókért, Lendvai család 
élő és + tagjai 
17 óra: Bérmálkozók, katekumenek 

Egészen Pünkösd vasárnapig imádkozzuk Szentlélekváró kilencedünket 
a szentmisék előtt. Ha csak tehetik, kapcsolódjanak be közös imánkba! 

A mai vasárnap is minden szentmise után a templom előtti téren lehe-
tőséget biztosítunk az önkéntes hozzájárulás befizetésére. A járványhely-
zetre való tekintettel kérjük a Testvéreket, hogy a várakozás során is tart-
sák be a 1,5 m távolságot! 


