
A Mindszenty iskola középiskolás diákjai számára szeptember 2-án, 
hétfőn reggel 8 órakor lesz a tanévnyitó szentmise.  

Szeptember 5-én a hónap első csütörtöke lesz. Ezen a napon délu-
tán 5 órától szentségimádási órát tartunk papokért és papi hivatáso-
kért. Szeptember 6-a a hónap első péntekje, amelyen negyed 6-tól 
lehet szentgyónást végezni. 

Két hét múlva vasárnap, szeptember 15-én a 11 órai szentmise lesz 
a tanévnyitó Veni Sancte. Különleges módon is várjuk az iskolásokat 
szüleikkel és tanáraikkal együtt. 

Szeptember második felében indul plébániánkon a katekumenátus 
olyan felnőttek számára, akik nincsenek megkeresztelve, ill. nem vol-
tak elsőáldozók vagy bérmálkozók. A katekumenátus időtartama egy 
tanév, amely során a heti találkozókon keresztül jutnak el a hittanulók 
a beavató szentségekhez. A katekumenátusról információs lap, vala-
mint jelentkezési lap a sekrestyében kapható. A jelentkezési határidő 
szeptember 15. 

Szeptemberre szentmiseszándékok előjegyeztethetők a sekrestyé-
ben. 

A plébániatemplom hátuljában a különféle katolikus kiadványok 
között újdonságot is találhatnak: az Élő kenyér című gyermekeknek 
szóló szentmisét magyarázó kiadványt (ára 350 Ft), valamint az Élő víz 
című lelki impulzust (ingyenes, de adományt köszönettel fogadunk). 

Gyalogos zarándoklat indul Sümegre a fájdalmas Szűzanya búcsú-
jára szeptember 13 és 15 között. Bővebb információ a hirdetőtáblán 
olvasható. Szeretettel várják a csatlakozni kívánó zarándokokat! 

Még lehet jelentkezni a szeptember 21-i ausztriai és szlovéniai za-
rándokaltra. Szórólap a templom hátuljában található, jelentkezni pe-
dig Tausz Rózsánál lehet. 
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Szinte hihetetlen, de plébániánk megalakulása óta már egy hónap 

telt el. Persze harmincegy nap sok dologra még nem elegendő, de 
néhány dologban talán már érezhetővé vált valami új kezdete. Most 
már minden nap vannak szentmisék; remélhetőleg az adminisztrációs 
ügyek intézése is egyszerűbb lett a kisebb távolság miatt; a nap sok-
sok órájában lehetőség nyílt a szentgyónások elvégzésére vagy lelki 
beszélgetésre vagy éppen közös imádságra és beszélgetésre.  

Most azonban elkezdődik az iskola, s a legtöbben visszatérnek a jól 
megszokott napirendhez, amelynek nagy részét a munka, a tanulás, az 
otthon és az otthoniak rendbetétele jelenti. Készülni kell egy-egy isko-
lai napra, s nem csupán a diákoknak, hanem szüleiknek és nagyszüle-
iknek is, akik folytonosan aggódhatnak, hogy csemetéjük helyt áll-e az 
egyre nehezebb feladatok útvesztőjében. Az újabb újdonságok így 
könnyen elhomályosítják a régebbi újdonságokat. 

Az iskola, és semmilyen más új kezdet sem homályosíthatja el 
azonban annak tényét, hogy Jézus folytonosan vár bennünket. Vár 
bennünket, hogy együtt lehessen velünk otthonainkban, a templom-
ban, az iskolában vagy a munkahelyen; az imádságban, a szentmisén, 
a baráti vagy családi összejöveteleken és persze a szentségekben. Van 
tehát, ami, sőt, aki nem változik. Rendkívüli alkalom lesz ezentúl a Jé-
zussal való együttlétre az elsőcsütörtöki szentségimádási óra, amely 
mostantól egy egész órás lesz, s minden hónap első csütörtökén a 
szentmise előtti egy órát foglalja magába. Az Egyház ezen a napon 
különleges módon is imádkozik a lelkipásztorokért és papi, valamint 
szerzetesi hivatásokért. Ennek hagyományát szeretnénk ilyen módon 
is meghonosítani plébániánkon, hogy imádságunkkal mi is hozzájárul-
hassunk az Egyház e fontos szándékához. Mindemellett pedig az Úrral 



eltöltött idő bennünket is feltölt lelki erővel, hogy hűségesen meg 
tudjunk maradni Jézus útján. Ezért várunk mindenkit a közös imádság-
ra minden hónap első csütörtökén az esti szentmise előtt egy órával!  

 
 
Élő kenyér: egy magazin gyerekeknek 
 
A zalalövői plébánia és Horváth István Sándor atya havonta megje-

lenő vasárnapi misekalauzt készít gyerekeknek, melynek címe Élő Ke-
nyér. Krisztus az Élő Kenyér, akivel a szentmisében találkozunk. Ő szól 
hozzánk a Szentírásból és táplál minket tanításával. Segítséget szeret-
nénk nyújtani ahhoz, hogy a krisztusi tanítás és örömhír élő szóvá vál-
jon mindazokban, akik hallgatják. A szentmisében - az Úr szavának 
hallgatását követően - Krisztus válik jelenvalóvá az átváltoztatott ke-
nyérben, az Oltáriszentségben. Ő az Élő Kenyér, a bennünket éltető 
kenyér. 

Az Élő Kenyér misekalauz a hivatásgondozás ügyét is szeretné 
szolgálni azáltal, hogy külön is szólunk a ministránsokhoz. A szándé-
kunk az, hogy a ministránsok, akik a szentmisén a legközelebb állnak 
az oltáron megjelenő Jézushoz, lélekben is egészen közel kerüljenek 
hozzá, s felkészülten és örömmel végezzék szolgálatukat. 

Az Élő Kenyér misekalauzban megszemélyesítjük a szereplőket. Ne-
ve és személyisége lesz a miséző papnak, a ministránsoknak, a felolva-
sóknak és a segédkezőknek, valamint időnként egy-egy családdal is 
megismerkedhetünk. Hónapról-hónapra egy kis történet biztosítja a 
folyamatosságot, amely valójában nem egy kitalált történet, hanem 
olyan valós események füzére, amely bármelyik város és falu templo-
mában megtörténhet. Ez a történet sok tanulságot és meglepetést fog 
tartalmazni. 

Az Élő Kenyér havonta jelenik meg. Sok-sok képpel színesítve tar-
talmazza a szentmise állandó részeit, a vasárnapok változó szövegeit, 
egy-egy szent rövid életrajzát, valamint rejtvényeket és feladványokat, 
amelyek a szövegek megértését és elmélyítését szolgálják. 

Az Élő kenyér című kiadvány templomunkban is megvásárolható 
350 Ft-ért. 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Elmont Miklós: 2013. augusztus 25. 
Tanai Vilmos: 2013. augusztus 25. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

 

A Szentatya imaszándékai szeptemberre 
 
Általános imaszándék: hogy a ma embere, akit gyakran elborít a 

zaj, újra felfedezze a csend értékét és meghallja Isten és a testvérei 
hangját. 

Missziós imaszándék: hogy a keresztények, akiket a világ oly sok 
pontján üldöznek, tanúságuk által legyenek Krisztus szeretetének pró-
fétái. 

 
 

HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
Szeptember 2, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Szeptember 3, kedd, Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító, 18 

óra: + Szülők és testvérek 
Szeptember 4, szerda, 18 óra: + József és nagyszülők 
Szeptember 5, csütörtök, Kalkuttai Boldog Teréz szűz, 18 óra: A 

Horváth és Kovács család meghaltjai 
Szeptember 6, péntek, 18 óra: + Rozália és József, és fiuk Zoltán 
Szeptember 7, szombat, Szent Márk, István és Menyhért áldozó-

papok, vértanúk, 7 óra: Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére és engesz-
telésül 

Szeptember 8, vasárnap: Kertváros, 11 óra: + Imre édesapa és 
nagyszülők 

            18 óra: + Ferenc 


