
Egyházmegyei ministránstalálkozó lesz április 25-én a Mindszenty 
iskolában. A szervezők kérik, hogy aki süteménnyel tudja támogatni a 
rendezvényt, csütörtökön vagy pénteken szíveskedjék azt leadni az 
iskola portáján vagy a plébánia hivatalban. Köszönjük szépen!  

A jövő vasárnap a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak délu-
tán 5 órakor a kápolnában. Fél 6-tól pedig a jó termésért való ájtatos-
ságot végezzük el. 

Újra várjuk azon párok jelentkezését a szentségi házasságra felké-
szítőre, akik már évek vagy évtizedek óta együtt élnek. Tájékoztató lap 
a sekrestyében és a plébánia hivatalban kapható. 

Elindult a fiatal felnőttek közössége is. Szórólap az újságos asztalon 
található. Lehet jelentkezni még a plébániai gyerekkórusba is. Érdek-
lődni a sekrestyében lehet. Ne feledjük azt sem, hogy minden szom-
baton 17 órakor imaóra van plébániatemplomunkban, amelyre min-
denkit szeretettel várunk! 

Az iskolai hitoktatással kapcsolatban az újságos asztalra kihelyezett 
szórólapon azon diákok szülei találhatnak fontos információt, akiknek 
gyermekei a következő tanévben 1-3 vagy 5-7. osztályba fognak járni. 

A Szent Család Óvoda tájékoztatja a szülőket, hogy az óvodai be-
íratás április 20-21-én lesz 8 és 17 óra között. 

Új kiadványokat lehet az újságos asztalról megvásárolni: a Szent 
Márton imakönyv 1500 Ft-ba kerül, a Szűzanya jelenéseit gyerekek 
számára bemutató Hajnali csillag című füzet pedig 990 Ft-ért vásárol-
ható meg. A szintén gyerekeknek szóló Élő kenyér liturgikus kiadvány 
májusi száma 350 Ft-ba kerül. 
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Április 25: Szent Márk evangélista ünnepe 
   
E héten szombaton lesz Szent Márk evangé-

lista ünnepe. Alább megismerhetjük életének 
néhány csodáját: 

Márk először Líbiában és Egyiptomban hir-
dette az evangéliumot. Azon a területen babo-
nákba, varázslásokba és bálványimádásba me-
rült nép lakott. Márk tanítani kezdett, gyógyí-
tott, és gonosz lelkeket űzött ki. Mikor az embe-
rek ezt látták, kidobálták a bálványaikat, és 
megkeresztelkedtek  

Akkor a Szentlélek közölte Márkkal, hogy Alexandriába kell mennie. 
Amikor azonban beért a városba, elszakadt a saruja. Ő keresett egy 
cipészt, hogy megcsináltassa a sarut. Az, amikor munkába fogta a láb-
belit, megsebesítette a kezét. Márk nyállal sarat csinált, rákente a seb-
re és meggyógyította az embert. Az megkérdezte, honnan van csoda-
tévő ereje? Márk akkor tanítani kezdett, és a cipész egész házanépével 
megtért. Ő lett az első hívő Alexandriában. Márk jelenléte erősítette az 
alexandriai egyházat, ezért a pogányok elhatározták, hogy megölik.  

Elérkezett a húsvét napja, a mi naptárunk szerint április 25-e. Már-
kot a liturgia közben az oltárnál támadták meg és fogták el. Kötelet 
kötöttek a nyakára, és úgy vonszolták a sziklás ösvényeken maguk 
után. Vére megfestette a sziklákat. De nem halt meg, ezért bedobták 
egy börtönbe, hogy megtanácskozzák, másnap miképp végezzenek 
vele. Éjfélkor azonban földrengés támadt, megjelent az Úr angyala, 
majd az Úr, úgy, ahogy tanítványai között járt szenvedése előtt. 



Másnap reggel összegyűlt a város népe. Kihozták a börtönből, is-
mét kötelet kötöttek a nyakára, s közben gúnyolódtak: „Vezessétek a 
marhát Bucoliba!” Márk, miközben a földön vonszolták, így fohászko-
dott: „Uram, a kezedbe ajánlom a lelkemet!” - és kilehelte lelkét.  

A pogányok nagy máglyát raktak, s el akarták égetni, de hirtelen 
fergeteges szélvész és felhőszakadás támadt, úgyhogy az áradó víz 
elől menekülniük kellett. Akkor jöttek a keresztények, és eltemették.  

A legenda a temetéssel kapcsolatban még személyleírást is ad a 
vértanú evangélistáról: „Az orra hosszú, szemöldöke fölfelé áll, a sze-
me szép, a homloka felett kopasz. Hosszú szakállú, gyors mozgású, 
termetre formás, középkorú, őszes, érzelmeiben tartózkodó, Isten ke-
gyelmével teljes férfi volt.”  

 
Albérletet keresünk  
   
A kertvárosi képviselőtestület az elmúlt héten megtartotta e havi 

ülését, amelyen a képviselők a plébániánk által kiírt kántori állásra je-
lentkezők pályázatát is megismerhették. A pályázatot beadó mindhá-
rom jelentkező jelentős távolságról érkezne, ezért alkalmazásuk esetén 
szeretnének Zalaegerszegre költözni. A képviselőtestület javaslatára 
most számba igyekszünk venni azokat a lehetőségeket, amelyek ren-
delkezésünkre állhatnak. Ebben kérjük újra plébániai közösségünk 
tagjainak segítségét.  

Kérjük, hogy amennyiben valaki kedvező árú albérletet tud a Kert-
városban felajánlani, szíveskedjék a plébánia hivatalban jelentkezni! 
Ezen információkat összegyűjtve hátha sikerül egy olyan megoldást 
találnunk, amely mind az új kántornak, mind pedig plébániánknak 
megfelelő, s amely lehetővé teszi egy állandó kántor alkalmazását. 

Minden segítséget és együtt gondolkodást előre is köszönünk! 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Simon Fanni: 2015. április 12. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

Temetés 

Rinfel János: 2015. április 16. 
Pálovics Gyula: 2015. április 16. 

Szládovics Ferencné Bócz Ilona: 2015. április 17. 
Nyugodjanak békében! 

 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szertartások rendje: 
Április 20, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Április 21, kedd, Szent Anzelm püspök és egyháztanító, 18 óra: A Vö-

rös és a Porpáczy család + tagjai 
Április 22, szerda 
 9 óra: Forintos Viktorné Cséri Zsuzsanna temetési szentmiséje 

18 óra: + Endre testvér és nagyszülők 
Április 23, csütörtök, Szent Adalbert püspök és vértanú, 18 óra: Élő 

házaspár és Eszter 
Április 24, péntek, Szent György vértanú; Sigmaringeni Szent Fidél 

áldozópap és vértanú,  
 13.30 óra: Juhász Mihályné Bakos Ilona temetési szentmise 

18 óra: + István, András, Mária és Teréz testvérek, István és 
Margit szülők 

Április 25, szombat, Szent Márk evangélista, 7 óra: + Ferenc férj, 
édesapa, nagyapa 

Április 26, Húsvét 4. vasárnapja 
 7 óra: + Margit testvér 
 8.30 óra (Bazita): + Szülők 

10 óra: + László és Irén szülők, és László testvér 
18 óra: + Szülők 
 

Ma az esti szentmise után hangverseny lesz a plébániatemplom-
ban, amelyen a zeneiskola ifjú növendékei lépnek fel. Az est során a 
rászoruló családok számára lehet adományokat felajánlani. A belépés 
a hangversenyre ingyenes.  


