
 A jövő vasárnap 17 órakor a Szent Mónika Közösség rózsafüzér-
ájtatossággal egybekötött találkozója lesz a templomban.  

A házasság szentségére felkészítő találkozókat szervezünk olyan 
pároknak, akik más hosszabb vagy rövidebb idő óta élettársi kapcso-
latban élnek vagy polgárilag már összeházasodtak, de szentségi há-
zasságot még nem kötöttek. A jelentkezésnek korhatára nincs, feltéte-
le egyedül az egyházilag szabad állapot. A felkészítést a lelkipásztorok 
mellett egy tapasztalt házaspár vezeti, amelynek végén lehetőség nyí-
lik a szentség felvételére, akár egyszerű formában is. Információs és 
jelentkezési lap a sekrestyében kapható.  

Felmérést szeretnénk végezni plébániánkon azzal kapcsolatban, 
hogy lenne-e igény egy helyben megszervezett Új élet kurzusra (ko-
rábbi nevén: Fülöp kurzus). Aki szívesen részt venne a téli időszakban 
helyben a hitet elmélyítő hétvégén, szíveskedjék a sekrestyében je-
lentkezni.  

Ászáf-hétvégét szervez a dicsőítésről a Szent András Evangelizációs 
Iskola november 21 és 23 között. Információs és jelentkezési lap az 
újságos asztalon található. 

A Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ nevelőszülőket keres. 
Részletek a hirdetőtáblán és a kihelyezett szórólapon találhatók.  

Megjelent a plébániai magazinnak, az Örömhírnek második száma. 
Az újság ingyenesen elvihető, de a nyomdai költségekre 100 forintnyi 
adományt szívesen fogadunk. Az újságos asztalról megvásárolható 
továbbá a 2015-ös egyházmegyei falinaptár, amely 35 Ft-ba kerül. Az 
Adoremus novemberi számát az előfizetők a sekrestyében vehetik át.  
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Kurzus-felmérés 
 
Egyházunkban fontos szerepe van 

a már megkeresztelt, megbérmált, 
rendszeresen templomba járó hívők 
képzésének és lelkesítésének, hiszen 
lelkesedésünk sokszor megcsappan, s 
jó ezt időről-időre újra felszítani ma-
gunkban. Aztán persze hitbeli ismere-
teink is kopnak, s jó időnként felele-
veníteni a már megtanultakat, vala-
mint új megvilágításba helyezni azt, 
amit tudunk. Harmadsorban pedig meg kell tanulnunk és hozzá kell 
szoknunk ahhoz, hogy a Jézussal való kapcsolatot, amely számunkra 
fontos, másokkal is megosszuk, s igyekezzünk őket ebbe belevonni.  

Plébániánk a megalapítása óta folyamatosan építi a hívő közössé-
get. Ennek különböző módjait és módszereit már életre váltottuk az 
elmúlt másfél évben. Fontos lenne azonban egy szisztematikus képzés 
elindítása is, amely hosszú távon is alapot nyújthatna plébániai közös-
ségünk fejlődésének, számban és elköteleződésben egyaránt.  

Ehhez kíván segítséget nyújtani a Szent András Evangelizációs Isko-
la, amely Zalaegerszegen is nagy múltra tekint vissza. Az egymásra 
épülő kurzusok nem elsősorban az ismeretátadásra koncentrálnak, 
hanem gyakorlati módon próbálják bemutatni a hit megélésének és 
átadásának útját. Ezeken a kurzusokon talán már sokan részt vettek 
korábban. 



Most azonban szeretnénk plébániánkon is elindítani a különböző 
kurzusok egymásra épülő rendszerét, de csak abban az esetben, ha 
elegendő számú jelentkező gyűlik össze. Ha van érdeklődés, akkor 
plébániánk közössége számára akár helyben is meg lehetne szervezni 
a kurzusokat, amelyek közül az első az ún. Új élet kurzus. Ez korábban 
Fülöp-kurzus néven volt ismert, most azonban új tematikával az Új 
élet kurzus veszi át a korábbi Fülöp kurzus helyét. Így igény esetén ez 
lenne az első kurzus plébániánkon.  

Az igényeket szeretnénk előzetesen felmérni, hogy van-e szükség 
külön a helyi kurzus megszervezésére. Ezért kérjük, hogy aki szívesen 
részt venne a téli időszakban helyben a hitet elmélyítő hétvégén, szí-
veskedjék a sekrestyében jelentkezni. Kellő számú jelentkező esetén a 
részletekről hamarosan tájékoztatást fogunk adni.  

Természetesen a résztvevő kiválaszthatja, hogy mely kurzusokon 
szeretne részt venni, vagyis nem egyszer, s mindenkorra kell elkötele-
ződni. Mivel pedig ez hosszú távú tervet jelent, évente nem kerül sor 
két kurzusnál több megszervezésére.  

Kérjük tehát, hogy aki szíves részt venne ilyen kurzuson vagy kurzu-
sokon, szíveskedjék azt jelezni a sekrestyében. A feliratkozás még nem 
jelent elköteleződést, az egyes kurzusokra majd külön kell jelentkezni.  

További részeltek: ujevangelizacio.hu  
 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Kránicz Márk Máté: 2014. október 16. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 
 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Október 20, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Október 21, kedd, 18 óra: + Margit és István szülők 

Október 22, szerda, Szent II. János Pál pápa, 18 óra: + Piroska és 
Rezső szülők, Zsuzsanna és Cecília keresztszülők 

Október 23, csütörtök, Kapisztrán Szent János áldozópap, 18 óra: + 
Károly édesapa 

Október 24, péntek, Claret Szent Antal Mária püspök, 18 óra: + Irén 
és Gábor szülők 

Október 25, szombat, Szent Mór püspök, 18 óra: + Ágnes 
Október 26, Évközi 30. vasárnap 
 8.30 óra (Bazita): + Egyed Edit és Jónás István 

10 óra: + Márton édesapa, nagyszülők és az Androvicz család 
+ tagjai 

18 óra: + Lajos édesapa és hozzátartozók 
 
Ma országos gyűjtés van a missziók javára, így a perselygyűjtés 

összegét mi is erre a célra küldjük majd el.  
A katekumenek befogadási szertartására kerül sor október 22-én, 

szerdán az esti szentmisében. Nagy buzgósággal várjuk plébániai kö-
zösségünk minden tagját, hogy megismerkedhessenek azokkal, akik 
ebben az évben készülnek a szentségek felvételére, s szeretnének kö-
zösségünk teljes jogú tagjai lenni.  

Az altemplom takarítására kerül sor október 24-én, pénteken déle-
lőtt 9 órától, amellyel felkészítjük a temetkezési helyet a közelgő Ha-
lottak napjára. Szeretettel kérjük a hozzátartozók segítségét!  

Október 25-i első plébániai bálunkra már csak keddig lehet jegyet 
vásárolni. A támogatójegyek megvásárlásával a kápolna új orgonájá-
nak beszerzését segíthetik. A báli előkészületekre és utómunkálatokra 
szívesen fogadunk segítséget: csütörtökön és vasárnap egyaránt 15 
órától. A báli program 18 órakor kezdődik, az ajtónyitás 17 órakor van. 
Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy aki teheti, süteménnyel is szí-
veskedjen hozzájárulni a bálhoz. A süteményeket a bálra érkezéskor 
lehet letenni. Parkolásra a Mátyás király utcán, valamint az iskola ko-
sárlabda-pályáján nyílik lehetőség. Az iskola tornaterem felőli udvarán 
az építkezés miatt nem lehet parkolni.  

 


