
 Medjugorjei imaestet szerveznek Kapuváron szeptember 26-án, 
pénteken 17 órától, amelyen részt vesz Marinko Sakota medjugorjei 
plébános. A találkozóra autóbusz indul, amelyre Tausz Rózsánál lehet 
jelentkezni a 2500 Ft-os részvételi díj befizetésével.   

A Magyar Cserkészszövetség és annak III. Nyugat-magyarországi 
Kerülete 1989-ben, huszonöt éve alakult újra. A Zalaegerszegi 71. Zrí-
nyi Miklós Cserkész Csapat is megemlékezik erről az újjáalakulásról és 
szeptember 28-án, jövő vasárnap a Jézus Szíve Ferences templomban 
az este 6 órai szentmisében ad hálát az elmúlt 25 évért. Szeretettel 
hívnak mindenkit, főleg azokat, akik városunk csapatának újjáalakulá-
sához hozzájárultak, akár cserkészként, akár szülőként, akár támoga-
tóként. 

Október 23-25. között nálunk Botfán a Mindszenty Ifjúsági Házban 
fiatal pároknak szóló MÉCS napok lesznek. Együtt járó párok, jegyesek 
és három éven belül házasodott párok jelentkezését várják. A részvé-
teli díj 5000 Ft/fő. Jelentkezni az ifjúsági házban lehet.  

Október 22 és 26 között zarándoklat indul Medjugorjébe. A részvé-
teli díj 48 900 Ft, amely tartalmazza a 3 éjszakai szállást, reggeli és 
vacsora ellátást, a közlekedés és a biztosítás költségét. Bővebb infor-
máció a hirdetőtáblán található. 

Az egyházmegyei magazin, a Martinus szeptemberi száma 150 Ft-
ért vásárolható meg. Kapható már a 2015-ös egyházmegyei falinaptár 
is, amely 35 Ft-ba kerül. Megérkezett az Adoremus októberi számat, 
amelyet az előfizetők a sekrestyében vehetnek át.  
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Elindult az óvodás hittan  
 
A plébániánkhoz tartozó óvodák-

ban elindultak a hittan-foglalkozások. 
A Csillagközi és a Napsugár Óvodák-
ban, valamint a Nyitott Ház EGYMI-
ben egyaránt szakképzett és püspöki 
megbízatással rendelkező szakképzett 
óvónő-hitoktatók foglalkoznak a gye-
rekekkel.  

A hittanfoglalkozás tulajdonképpen az iskolai hittanórának felel 
meg. Az óvodásoknak azonban saját értelmi és lelki szintjükön beszé-
lünk Jézusról és az ő szeretetéről. Megismertetünk velük néhány fon-
tos bibliai történetet, beszélünk az ünnepekről és az embertársainkhoz 
való kapcsolatról. Mindez sok játékkal, énekléssel és történetek el-
mondásával történik. 

Mire jó a hittan? Egyrészt a gyerekek már korán elkezdenek hallani 
Istenről, s elkezd kialakulni személyes kapcsolatuk vele. Másfelől, mire 
iskolába jutnak, ahol szintén választhatják a hittant a kötelező erkölcs-
tan helyett, már olyan alapvető ismeretekkel fognak rendelkezni, ame-
lyek megkönnyítik az első iskolás évek terheit számukra. 

A hittan foglalkozás a Csillagközi Óvodában minden szerdán 15-
15.30 óra között, a Napsugár Óvodában pedig szintén minden szer-
dán 15.45.-16 óra között van. A Nyitott Ház foglalkozásainak időpont-
ja még nincs meghatározva. 



A hittan foglalkozásra bárki jöhet, még azok is, akik nincsenek 
megkeresztelve. A hittan foglalkozáson való részvétel teljesen ingye-
nes. Minden szükséges segédeszközről mi gondoskodunk. 

Szeretettel várunk minden óvodást és minden szülőt a hittan-
fogalakozásra és közösségünkbe! 

 
 
A szórólap-kampány még szabad utcái 
 
Szórólap kampányukban még továbbra is kérjük a Testvérek segít-

ségét, hogy a következő utcákba is eljuthasson szórólapunk:  
Azáleás utca, Babits Mihály utca, Bodza utca, Cédrus utca, Cinke ut-

ca, Fejér György utca (2/A kivételével), Goldmark Károly utca, Göcseji 
út (páros oldal), Gyöngyvirág utca, Havasi gyopár utca, Ifjúság útja, 
Jázmin utca, Lépcsősor utca, Ligetszépe utca, Lukahegyi út, Meredek 
utca, Mészáros Lázár utca, Nárcisz utca, Nimród utca, Olajfa utca, Sö-
vény utca, Stromfeld Aurél utca, Százszorszép utca, Vakaroshegyi utca, 
Závodszky István utca 

Köszönjük szépen a segítséget! 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Karakai Csenge Noémi: 2014. szeptember 14. 
Kása Botond: 2014. szeptember 14. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Kámán János: 2014. szeptember 19. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Szeptember 22, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára  

Szeptember 23, kedd, Pietrelcinai Szent Pio szerzetes és áldozópap 
7.15 óra: Nagy Ferencné Guth Ilona temetési szentmiséje 
18 óra: Hálából 25. házassági évfordulóra 

Szeptember 24, szerda, Szent Gellért püspök és vértanú, 18 óra: + 
Jenő és Mária nagyszülők 

Szeptember 25, csütörtök, 18 óra: + Teréz 
Szeptember 26, péntek, Szent Kozma és Damján vértanúk, 18 óra: + 

Emília és Magdolna 
Szeptember 27, szombat, Páli Szent Vince áldozópap, 7 óra: + Mar-

git és József nagyszülők 
Szeptember 28, Évközi 26. vasárnap 
 8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért 

10 óra: + Szülők és testvérek 
18 óra: A Bakos család + tagjai 

 
A leendő elsőáldozók szülei számára tartunk szülői értekezletet 

szeptember 23-án, kedden 16.30 órától a templomban, melyre min-
den szülőt szeretettel várunk. 

Ministráns-gyűlés lesz szombaton, szeptember 27-én 10 órától a 
templomban. 

A Szent Mónika-közösség szeptemberi találkozója jövő vasárnap, 
szeptember 28-án 17 órakor lesz a templomban. 

Október 25-én, szombaton lesz plébániánk első bálja a Mindszenty 
iskolában. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató honlapunkon olvasható. 
Jegyeket már lehet vásárolni a Plébánia Hivatalban.  

Plébániánk özvegyei számára közösséget szeretnénk alakítani, ahol 
bensőséges beszélgetések, kisebb társasági programok keretében 
lehetőséget próbálunk teremteni gondolataik, jó és kevésbé jó tapasz-
talataik kicserélésére, egymás segítésére. Jelentkezni a sekrestyében 
lehet. 

Plébániánk szórólap-kampányában még néhány utcába nem jutott 
el szórólapunk, így továbbra is számítunk segítségükre. A pontos lista 
a hírlevélben található. Ne feledjük az altemplomunkban vásárolható 
urnahelyekkel kapcsolatos kedvezményt, amellyel október 15-ig lehet 
élni. Részletek honlapunkon találhatók. 


