
Elsőpéntekenként örömmel várjuk plébániánk csoportjait a „kö-
zösségek közössége” elnevezésű alkalomra, ahol az esti szentmisét 
követően 19 óráig zenés imádság lesz, majd részt veszünk egy közös 
tanításon, majd a hallottakról kiscsoportokban folytatva tudunk 
beszélgetni, gondolkodni.  

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

Október 3-án, vasárnap lesz a hálaadást a betakarított termé-
nyekért. Terménymegáldás Bazitán 8.30-as, kertvárosban a 10 órás 
szentmisén lesz. Kérjük, hogy minél szebben tudjuk megünnepelni, 
jelezzék szándékukat, aki be tud kapcsolódni a termények össze-
gyűjtésébe! 

Október 8-án, pénteken 16.30 órától lesz plébániánk elsőáldozó-
inak és szüleinek gyóntatása. Aznap reggel 7 órakor lesz szentmise 
templomunkban. 

Október 9-én, szombaton lesz Zalaegerszeg városért végzett élő 
rózsafüzér imaalkalmunk. A város több pontjáról indulnak zarán-
dokcsoportok templomunkba. Bazitáról 8.30-kor indulunk gyalogo-
san. Plébániatemplomunkban a város többi plébániájáról induló 
csoportok folyamatos érkezésével 10 órától rózsafüzért imádko-
zunk, majd szentségimádás, 11 órától pedig szentmise kezdődik. A 
zarándoklatot időjárástól függetlenül szeretnénk megtartani! Ké-
rem, hogy részvételi szándékukat október 8., péntek 14 óráig jelez-
zék! 

Október 10-én, esti szentmise után az Egerszeg Fúvós Kvintett ad 
templomunkban jótékonysági koncertet. Mindenkit szeretettel vá-
runk! 

Örömmel hirdetjük, hogy ezentúl Zalaegerszegen is fogható a 
Mária Rádió a 104,4 MHz-en. Így most már rádión keresztül is hall-
gathatják Plébániánk lelkes önkéntesei által hétről hétre új tarta-
lommal összeállított Szívhang című műsorát, amelyet honlapunkról 
is visszahallgathatnak! 
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Egy mind nagyobb mi felé 

A mai vasárnap az „Elvándorlók és menekültek” világnapja. Ezen 
alkalomból Szentatyánk, Ferenc pápa külön üzenettel fordul a világ 
minden katolikusához, sőt minden emberhez a testvéri szeretet 
jegyében. Mivel túl hosszú ahhoz, hogy hírlevelünkben is közölni 
tudjuk, levelének teljes szövegét megtalálják a faliújságon és honla-
punkon is. 

Most csupán a témáját gondolom át és próbálom magamra is 
vonatkoztatni. Már nem abban az értelemben, hogy vándorútra 
készülök, vagy, hogy éppenséggel menekülnöm kellene, hanem, 
hogy nekem ezzel miként kell azonosulnom. 

Jézus egy alkalommal azt mondta tanítványainak: „Ha valamelyik 
városban majd üldöznek benneteket, meneküljetek a másikba” /Mt 
10,23/. Amikor Quirinus püspököt, Siscia város főpásztorát a mai 
Szombathelyen a 4. században Amantius helytartó elé vitték, hogy 
keresztény vallása miatt elítéljék, akkor a helytartó megkérdezte 
tőle, hogy ha nem érzi magát bűnösnek, akkor minek menekült el 
Sisciából? Erre a vértanú püspök azt válaszolta, hogy Krisztus Urunk 



parancsának engedelmeskedett, aki a fenti idézetet mondta aposto-
lainak. Nem a hitvallás elől menekült el, mert azt most is vállalja, 
hanem Jézus felszólítását magáénak érezte. Hite miatt üldözést 
szenvedett és menekülni kényszerült. 

Amikor szeptember elején a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus napjaira hazánkba látogatott oly sok püspök, érsek, vagy 
éppenséggel pátriárka, akik azoknak a keresztény egyházaknak az 
elöljárói, ahol különösen is életközeli, hogy szembe kell nézniük az 
üldöztetéssel, a mindennapi inzultusokkal, akkor tőlük volt számom-
ra igazán hiteles azt hallani, hogy azok a népek szeretik hazájukat és 
szeretik az ottani létet. Ezért abban kérik a fejlett világ, a nyugati 
társadalmak segítségét, így a mi segítségünket is, hogy az ottani 
helyzet stabilizálódjon, az ottani élet feltételei normalizálódjanak, 
hogy senki ne kényszerüljön arra, hogy hite miatt útra kelljen kelnie, 
elhagyva hazáját, sőt sokszor azokat az idősebb szeretteit, akik nem 
tudnak útra kelni. 

Nekik elhiszem, hogy amit mondanak, azért mondják, mert meg-
győződésük, hogy pl. Afganisztán – ahonnan csak a borzalmakat 
halljuk és aggodalmak ébrednek bennünk velük kapcsolatban – va-
lóban szeretett hely lehet, számukra kedves és ugyanolyan édes az a 
szó, hogy otthon, mint nekünk. 

Ferenc pápa arra ösztönöz minket, katolikusokat, hogy „egyre 
hűségesebbek legyünk katolikus mivoltunkhoz, megvalósítva azt, 
amit Szent Pál tanított az efezusi közösségnek: „Egy a test és egy a 
Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a 
hit, egy a keresztség” /Ef 4,4–5/. Az Egyház katolicitása, egyetemes-
sége ugyanis olyan valóság, amelyet minden korban vállalni kell és 
meg kell élni, az Úr akarata és kegyelme szerint”. 

Nem lehetünk közömbösek, meg kell tudnunk fogalmazni, hogy 
miként segítjük bajban lévő testvéreinket, akik hozzánk tartoznak, 
mi pedig hozzájuk! 

 

Anyakönyvi hírek  
 

Keresztelés 
Kámán Boglárka: 2021. szeptember 19. 
Horváth Szilárd: 2021. szeptember 19. 

Tarlac Benedek Zsombor: 2021. szeptember 19. 

Zumbók Barnabás: 2021. szeptember 19. 
Batka Barna Boldizsár: 2021. szeptember 19. 

Fekete Szofi: 2021. szeptember 19. 
Csiszár Ágoston: 2021. szeptember 19. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 
 

Házasságkötés 
Fuisz Márton és Petróczi Alexandra: 2021. szeptember 25. 

Isten éltesse az új házaspárt! 
 

Temetés 
Barkóczy László: 2021.szeptember 21. 

Nyugodjék békében! 
 

IFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Szeptember 27, hétfő, Páli Szent Vince áldozópap, 7 óra: Unger 

és Batha család élő ás + tagjai 
Szeptember 28, kedd, Szent Vencel vértanú; Ruiz Szent Lőrinc és 

társai vértanúk, 18 óra: + Szülők 
Szeptember 29, szerda, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafa-

el főangyalok, 18 óra: + István 
Szeptember 30, csütörtök, Szent Jeromos egyháztanító,  

18 óra: + Zsuzsanna és Cecília keresztszülők, + Piroska és Re-
zső szülők 

Október 1, péntek, A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent 
Teréz, szűz és egyháztanító, 18 óra: + Szülők, nagyszülők 

Október 2, szombat, Szent Őrzőangyalok 7 óra: + Szülők, nagy-
szülők és + nagynéni 

Október 3, Évközi 27. vasárnap 
7 óra: + Zoltán és Anna szülők és + nagyszülők 
8.30 (Bazita): + Rába Imre 
10 óra: Magyar és Borbély család + tagjai 
18 óra: + Szülők és gyermekük Tamás és élő Barbara 

 

Szeptember 28-án, kedden a szentmise után közbenjáró imád-
ságra és szentségimádásra várjuk a Testvéreket.  

A héten lesz elsőpéntek, elsőszombat. Pénteken 17 órától szent-
ségimádás, majd szentmise lesz, szombaton pedig reggel 6 órától a 
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el. 


