
A héten lesz elsőcsütörtök és elsőpéntek. A lelki programok: 17 Szent-
ségimádás, 18 szentmise. Ez alkalomból felkeresem otthonukban az idő-
seket, hogy elvégezzék szentgyónásukat, áldozhassanak.  

Október 7-én, pénteken délután sok szeretettel hívjuk plébániánk tag-
jait a közösségi ház átadása előtti takarításra. A munka 15 órakor kezdő-
dik, de folyamatosan lehet csatlakozni, hisz lesz bőven tennivaló.  

Élő rózsafüzér zarándoklat és imaalkalom lesz Zalaegerszegért október 
8-án délelőtt. A város különböző plébániáiról indulnak csoportok, hogy 
közös imával, rózsafüzérrel, énekekkel és áldozathozatallal fohászkodja-
nak városunkért, majd pedig a kertvárosi templomban együtt veszünk 
részt szentségimádáson, szentmisén. Plébániánk zarándokcsoportja 8.30-
kor indul a bazitai templomtól. Várunk mindenkit szeretettel! További 
részletek a plakáton és honlapunkon olvasható. 

Aznap este, 18 órakor kezdődik a bazitai templom felújítás utáni meg-
áldásának ünnepi szentmiséje, amelyre szeretettel várjuk a híveket! Ad-
junk hálát közösen, hogy megújulhatott plébániai közösségünk eme temp-
loma is! 

Október 9-én, vasárnap a 10 órás szentmise után kerül sor az Altemp-
lom és Közösségi Ház ünnepélyes átadására, melyre sok szeretettel várjuk 
a kedves Testvéreket. Az ünnepség utáni agapéhoz sütemény felajánláso-
kat köszönettel fogadunk.  

Plébániánk állást hirdet gondnoki munkakörre. Jelentkezni a Plébánia 
hivatalban lehet önéletrajz beadásával. Részletek a hirdetőtáblán. Kérjük 
a testvéreket, hogy terjesszék ezt a lehetőséget ismerőseik körében! 

A Családkapocs Egyesület október 14-én, pénteken 17 órától a Szent 
József Közösségi Házban Bibliai ételek címmel előadást szervez. Szeretet-
tel várják mindenkit. 

A Jézus Szíve Ferences Plébánia október 28-31. között zarándoklatot 
szervez Međugorje-be, amely díja 40.000 Ft és 100 euro. Indulás pénteken 
reggel 6 órakor az Interspar parkolóból. További részletekért érdeklődni a 
ferences plébánián lehet. 

2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magya-
rországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyaror-
szág, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden 
katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus 
valláshoz tartozását. 
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„Ó, hadd telhessünk el házad javaival!” 

Istennek hálát adva elérkeztünk ahhoz, hogy az elvégzett munkára a 
Fölséges Isten áldását kérhetjük! Hiszen a bazitai templom éveken át 
tartó felújítását követően szinte teljesen új ruhába öltözött. 

A templom megáldásának ünnepsége nem arra való, hogy megvere-
gessük a vállunkat, díjakat és kitüntetéseket adjunk át, noha a tisztes-
ségesen elvégzett munka megbecsülést, elismerést és köszönetet ér-
demel. Most, ilyenkor mégsem arra szeretnénk helyezni a hangsúlyt, 
hogy mi mit tettünk, hanem hogy Isten még bőségesebb áldását sze-
retnénk kiesdeni. 

Olyan ez, mint amikor a forrásvízhez eljut az ember. Amíg a medrét, 
vájatát egy kicsit ki nem meri az ember, meg nem tisztítja, addig a for-



rásvíz nem annyira kívánatos. De, ha kitisztította környezetét, ha kipu-
colja medrét, akkor szívesen kortyol a forrásból is. 

A megáldás az, amikor először kortyolunk az élet forrásvizéből. És mi-
nél többet iszunk e vízből, annál szomjasabbak leszünk, mert rájövünk, 
mennyire kívánatos a hűs forrásvíz. 

Az áldást nem is annyira adjuk a templomra, hanem az áldást kéri az 
ember. Most is vágyjuk azt, hogy Isten adjon valamit. Talán ezt a vá-
gyat fogalmazza meg a választott zsoltár idézet: „Ó, hadd telhessünk el 
házad javaival, templomod szentségével!” /Zsolt 65,5/ 

 
Ima a Szombathelyi Egyházmegyéért 
Mindenható Örök Isten, áldd meg, oltalmazd, és töltsd el kegyelmeddel 

egyházmegyénket!  
Áldd meg papjainkat, szerzeteseinket és papnövendékeinket! Add, hogy 

őrizzék az imádság lelkületét, és a nagylelkű, szolgáló szeretet útját járják! 
Add, hogy hűségesek maradjanak a kereszthordozás idején is!  

Áldd meg egyházmegyénk családjait! Adj a házastársaknak hitet, hűséget 
és őszinte szeretetet!  

Áldd meg fiataljainkat! Segítsd őket, hogy növekedjenek a szív bölcses-
ségében, az irántad és a felebarát iránti szeretetben!  

Áldj meg egyházmegyénkben minden Téged követő keresztényt, és áldd 
meg mindazokat, akik talán még nem is tudják, de utánad vágyakoznak! 
Fölajánlom imádságomat, szenvedésemet, szeretetemet egyházmegyénk 
egész közösségéért.  

Boldogságos Szűz Mária, Egyházunk Anyja – könyörögj értünk! 
Szent Márton, egyházmegyénk védőszentje – könyörögj értünk! 
Egyházmegyénk összes szentjei és boldogjai - könyörögjetek értünk! 

Ámen. 
 

Plébániánk októberi imaszándéka: Hitoktatás eredményességéért! Azért, 
hogy a hitoktatók és szülők közösen dolgozzanak, elkötelezettek legyenek, 
szeretetükkel tudják Jézushoz vezetni a gyermekeket! 

 

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulásá-
ért: 

Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a 
mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz 
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének hív-
nak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkü-
letet! Ámen. 

Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk! 
 

Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztelés 

Horváth Luca:2002. szeptember 25. 
Isten éltesse közösségünk új tagját! 

 

Házasságkötés 

Vámosi István és Temesvári Bernadett: 2022. október 1. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Október 3, hétfő, 7 óra: Vörös, Sebestyén és Lukács család élő és + tagjai 
Október 4, kedd, Assisi Szent Ferenc , 18 óra: + István és Erzsébet, Lajos és 

Mária szülők 
Október 5, szerda, Szent Fausztina Kowalska szűz, 18 óra: + Zsuzsanna és 

Cecília keresztszülők, + Piroska és Rezső szülők 
Október 6, csütörtök, Szent Brúnó áldozópap, 18 óra: Élő Orsolya 
Október 7, péntek, + Sándor (+2.évf.) és élő családtagok, 18 óra: Rózsafüzér 

királynője 
Október 8, szombat, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország 

Főpátrónája,  
(!!!) 11 óra:+ Magdolna és János szülők, hálából a Szűzanya tiszteletére 
18 óra (Bazita): Hálából 

Október 9, Évközi XXVIII. vasárnap  
7 óra: + Lajos édesapa 
10 óra: Élő Henriett és családja, hálából plébániánkért és lelkipásztorun-

kért 
18 óra: + Teréz és Imre nagyszülők, + Tibor férj, édesapa és élő hozzátar-

tozók 
 

Templomunk újonnan induló kiskórusába várjuk szeretettel azokat a 
leányokat, - alsósoktól, a gimnazistákig - akik szívesen énekelnének a 
szentmiséken, hangjukat Isten szolgálatába állítva. A próbák heti rendsze-
rességgel szombatonként lesznek 14.00-15.00 között. Jelentkezni 
Preisinger Virágnál (a kántornövendékünknél) lehet, a vasárnapi 10 órás 
szentmise után személyesen, vagy a hirdetőtáblára kitett elérhetőségek 
egyikén. Bátorítunk minden fiatal leányt, erre a szép szolgálatra, hiszen: 
"Kétszeresen imádkozik, aki énekel!" 


