Február 2-án, szerdán lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Az
esti szentmisében megáldjuk a Testvérek gyertyáit. Ekkor kezdődik a
lourdesi kilenced is, amelynek napi szakaszait a szentmisék előtt 20 perccel imádkozzuk el. Sajnos a járvány jelenlegi helyzet miatt az idei esztendőben nem tudjuk megtartani a tavaly megkereszteltek találkozóját.
Február 3-án, szerdán, Szent Balázs napján a szentmise után
balázsáldásban részesítjük a Testvéreket. Mindazok, akik aznap nem tudnak részesülni ebben a szentelményben, őket vasárnap, a szentmisék végén várjuk külön áldásra!
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.
Február 11-e a betegek világnapja. Ezen a napon az esti szentmise keretében részesülhetnek plébániánk betegei a betegek szentségében. Kérjük, hogy akik szeretnék a szentséget felvenni, február 9-ig (szerda) szíveskedjenek feliratkozni a hivatalban vagy a sekrestyében. Egyúttal azt is
kérjük, hogy akik a szentséget fel fogják venni, szíveskedjenek elvégezni
előtte szentgyónásukat! Plébániánk minden tagját várjuk a közös ünneplésre, hogy együtt imádkozhassunk betegeinkkel!
Február 14 és 20-a között kerül megrendezésre a Házasság Hete rendezvénysorozat, mely a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A hát több napjára szerveznek programokat. Külön buzdítom plébániánk közösségét, hogy a február 19-én, szombaton tartandó
„Séta a házasságokért, családokért” programon minél többen vegyünk
részt, tegyünk tanúbizonyságot ezen értékek fontossága mellett. A részletes program a hirdetőtáblán és az újságos asztalra kihelyezett szórólapon
olvasható.
Az idei évben ismét megrendezésre kerül az Egyházmegyei családtábor
2022. július 5-9-ig. Nagy szeretettel várják egyházmegyénk családjait.
Részletek a kihelyezett plakáton és honlapunkon olvashatók.
Segítséget kérünk a Testvérektől, hogy plébániai szórólapunkat minden
plébániánkon élő családhoz eljuttathassuk. Az előző évek módszerét követve az önkéntesek a sekrestyében vehetik fel a borítékokat, egy-egy
utcát vállalva. Előre is köszönjük segítségüket!
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Plébániai Hírlevél
2022. január 30.
Évközi 4. vasárnap

Kérlek, mesélj a plébániádról!
Január 2-án, vasárnap délben történt. Megvoltak a délelőtti szentmisék, az év első keresztelője, maradtam még, hogy majd zárom a
templomot mielőtt hazamegyek a
családomhoz újévet köszönteni,
ünnepelni. Már éppen bezártam a
bejárati ajtót és mentem, hogy
lekapcsoljam a karácsonyi díszeket,
fényeket, egy idősebb házaspár
volt még a templomban. Éppen a
karzat alatti betlehemben gyönyörködtek. És már fordultak is, hogy
még megnézik a karácsonyfákat,
amelyek mára már csak emlékeinkben élnek, és most is büszkén húzhatjuk ki magunkat, hogy e legutóbbi karácsonykor is milyen csodálatos fáink voltak. Így hát megcsodálták a fákat, megnézték a Jézus
jászlát amelyben az Istengyermek
pihent az adventi rorátékon százszámra gyűjtögetett kis szalmacsutakokon.
Úgy éreztem, teljes a megelégedettségük. És miután ennek hangot is
adtak, egy kicsit még beszédbe elegyedtünk. Noha már ott volt a fejemben a gondolat, hogy várnak odahaza is, meg milyen jó lenne már
velük is ünnepelni, nemcsak az itteni, plébániai nagy családdal, még
azért volt annyi lehetőségem, hogy rákérdeztem: „most tetszenek először járni a templomban?” „Igen!” – jött is a gyors válasz. „Bizonyára a
keresztelőre tetszettek jönni Önök is?!” – folytatom, hátha csak én

nem vettem észre az ünneplők között őket is. „Nem, mi csak úgy benéztünk!” – adták tudtomra, hogy más motiválta őket arra, hogy belépjenek a templomba. Mindezek tudatában azt sejtve, hogy akkor már
olyan nagyon mellé nem lőhetek, egy újabb kérdés: „Messziről tetszettek látogatóba jönni Zalaegerszegre?” És ekkor jött a számomra legmeglepőbb mondat: „Nem, idevalósiak vagyunk, a szomszéd utcából,
de most járunk ebben a templomban először.”
Mindezt azért mesélem el, mert ekkor döbbentem rá arra, hogy annak ellenére, hogy itt áll ez a templom immáron 18 éve, még mindig
van olyan kertvárosi, (és mint további beszélgetésünkből kiderült) katolikus ember, aki még életében nem járt ebben a templomban! És ez
csak a jéghegy csúcsa! Mert ha nem járt templomba, azt se tudja, talán, hogy van már itt önálló plébánia is, és akkor már azon sem csodálkozom, hogy ha arról sem hallott még, hogy miféle imaalkalmak vannak, miként van a miserend, hogy mennyiszer betérhetne egy-egy séta
alkalmával pl. szentségimádásra is. Nem hallhatták, hogy miféle közösségi programjaink voltak az elmúlt időszakban, vagy hogy a Covid ellenére is mennyi-mennyi csodálatos dolog volt, amikor legyőztük félelmeinket és eljöttünk imádkozni. Eddig még nem jöttek, így még soha
nem is kérték a közösség imáit, életük egy-egy kérdésének megoldódására. Unokáikat nem hozták a játékos összejövetelekre, nem szurkoltak
nekik, miközben a gyerekek „életre-halálra” folyó küzdelmeket folytattak plébánia udvarban és templomkertben. Kimaradtak abból, hogy
van lehetőség együtt hálát adni jubileumi évfordulókon, kisebbnagyobb családi eseményeket megünnepelni úgy, hogy Isten elé hozzuk életünk eme meghatározó pillanatait. Kimaradtak zarándoklatokból, kirándulásokból. Kimaradtak abból, hogy együtt sírnunk a gyászolókkal, imádkozva vonulunk az altemplomba, hogy végső búcsút vegyünk a halottainktól. Nem tapasztalhatták meg még azt, hogy mit is
jelent együtt takarítani, díszíteni a templomot, közösen szervezni egyegy programot, kellékeket pakolászni, majd úgy részt venni pl. egy búcsún, hogy már az megelégedettséggel tudja eltölteni az ott levőt, hogy
„na valami szolgálattal én is építettem a közösségemet!”
Lemarad róla, mert nem is sejti, hogy igazából élete része lehetne!
Mint ahogy az is, amiként rengetegen nyomon követik az altemplom
bővítését, a bazitai templom tatarozását, vagy éppen a közösségi ház
építését. Fontos, hogy ezeket is sajátunknak tekintsük! Sajnos az már
nem megy, mint régen, hogy kalákába jártak és minden hétvégén vala-

ki segített pl. az építkezésen. Most kivitelező végzi el helyettünk a
munkát, de attól még kell, hogy a miénknek érezzük. Már az is, ahogyan rápillantunk, kell, hogy kimondjuk: „szépül a mi kis templomunk”,
vagy „na, itt lesz a mi közösségi házunk!”
És lehetőség az is, hogy beszélünk, mesélünk a plébániánk életéről.
Ennek egyik formája hogy a Plébániai Tájékoztatót eljuttatjuk az egyes
háztartásokba. Hogy ne legyen egyetlen olyan kertvárosi se, aki nem
hall arról, hogy minek is lehetne részese!
Visszatérve az idős párra, búcsúzáskor meg is ragadtam az alkalmat,
hogy meghívtam őket, máskor is jöjjenek el, imádkozzanak velünk! És a
kezükbe nyomtam Örömhír újságot, naptárt és Hírlevelet, hogy legalább képe legyen arról, hogy mire hívjuk és várjuk.
Plébániánk januári imaszándéka: A bazitai templom méltó hajléka
legyen Istennek. A mesteremberek jó munkát végezzenek és az ott
élők is elkötelezett hívő életet éljenek.
Anyakönyvi hírek:
Temetés
Frühvirt Józsefné Nagy Ilona Margit: 2022. január 27.
Horváth Zoltánné Kardos Rózsa: 2022. január 27.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Január 31, hétfő, Bosco Szent János áldozópap, 7 óra: + Rózsa
Február 1, kedd, 18 óra: + Mária
Február 2, szerda, Urunk bemutatása - Gyertyaszentelő Boldogaszszony, 18 óra: Élő gyermekért
Február 3, csütörtök, Szent Balázs püspök és vértanú; Szent
Anszgár püspök, 18 óra: + Dezső
Február 4, péntek, 18 óra: Élő Balázs
Február 5, szombat, Szent Ágota szűz és vértanú, 7 óra
Február 6, Évközi 5. vasárnap
7 óra: + Szülők és + Balázs
8.30 (Bazita): + Emma dédszülő
10 óra: + Vilmos és nagyszülők
18 óra: + Dezső

