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Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve

Plébánia
Zalaegerszeg

Az oldalt összeállította: Németh Krisztina
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Egy napon ünnepeljük a

rajzon szereplő főan-

gyalokat, akik mindig

készen állnak arra, hogy

az Úr színe előtt megje-

lenjenek.

Rajzolta: Kovács Mária 4.o.

Kik az angyalok? Megtudod, ha kiegészíted a mondatokat.
Az angyalok ……............. teremtményei, akiknek van lelkük, mint az ………..…….., de ………...….
nincs. Az angyalok eredetileg mind ……...…...….  voltak, de akadtak köztük olyanok, akik nem ma-
radtak engedelmesek Istennek.
Az Úr mindannyiunk mellé rendelt …….……..…, aki segít nekünk a …….....…........ utat megtalálni,
a jót választani.

Mindig hallgass intéseire, mely a lelkiismereted szavában jelentkezik!
(Segítség: őrangyalt, Isten, helyes, testük, embereknek, jók)

Szent Mihály

PÁROSÍTÓ
Ő köszöntötte Máriát, s elmondta neki,
hogy gyermeke születik.

Tóbiás kísérője volt, majd halepe segítségével
meggyógyították Tobit  szemét.

A mennyei seregek vezére, ezért szokták
karddal ábrázolni.    

Szent Gábor

Szent Rafael

Szent Rafael így tanította Tóbiást és apját hálájuk kifejezésére. 

Szavai nekünk is szólnak:

„Dicsőítsétek Istent minden élőlény előtt, mondjatok neki köszönetet azért, amit veletek tett. Di-
csőítsétek és magasztaljátok nevét. 
Mindenki előtt hirdessétek az Isten tetteit, mert méltó rá, s ne szűnjetek meg köszönetet mondani
neki.” (Tób 12,6)
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Mit tanít Egyházunk 
az ereklyék tiszteletéről?
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A katolikus egyház-
ban az ereklyetisz-
telet tágabb értelem-

ben a vallásosság erényének,
szoros értelemben az imádás-
nak és a szentek tiszteletének
megnyilvánulása.

Az ősegyház kezdettől fog-
va tisztelte a vértanúk marad-
ványait. Kezdetben a közvet-
len környezet vette körül nagy
megbecsüléssel a vértanúk
maradványait. Sírjuk és holt-
testük vallásos tiszteletét a po-
gány halottkultusz miatt mel-
lőzték. A mai értelemben vett
ereklyetisztelet 150 után kez-
dett kibontakozni a római katakombákban. 257-ben
Valerianus rendelete, mely betiltotta a temetők látoga-
tását, valójában e kultuszt tiltotta be. Valószínűleg ez
váltotta ki, hogy vértanúk temetésekor egy-egy testrészt
a hívek magukkal vittek. A textíliával fölfogott vér va-
lószínűleg ugyanezen ok miatt a sírt helyettesítette. 

Test vagy testrészek őrzéséről az első nyomok a 4. szá-
zad elejéről vannak. A római törvények őrizték, s a ke-
resztény császárok ismételten megerősítettek a sírok
sérthetetlenségét, az Egyház viszont nem akadályozta,
hogy magánszemélyek kiemeljenek a sírból maradvá-
nyokat. 

Az ereklyetisztelet oltáron a 6. század elején kezdő-
dött, amikor a szent maradványokat bevitték a templo-
mokba, és megszűnt a vértanú sírja közelében való
misézés. A század végén már ritka az ereklye nélküli
oltár, s a II. niceai zsinat 787-ben a képrombolásra vála-
szul kötelezővé is tette az oltárkő, ill. az antimenzion
használatát. 

Az ereklyék szétosztása azzal kezdődött, hogy közös-
ségek, melyeknek több vértanúja volt, ereklyéiből má-
soknak is adtak át. Rómában Szent Péter, Pál, Lőrinc,
Dömötör testéből nem adtak ereklyét. A hívek is akar-
tak ereklyét birtokolni személyük védelmére, még a
sírba is magukkal vitték, mint a föltámadás zálogát. Az
amulettek és varázsszövegek elleni harcban a 4. század
teológusai, s később a hívek is a szentek erejére hivat-
koztak, mely a legkisebb ereklyében is jelen van. Az
ereklyék darabolása így mértéktelenné vált, s nemcsak
testi maradványok, hanem használati tárgyak is e sorsra
jutottak. Az ereklyékhez érintett, s ezáltal megszentelt
tárgyak révén még szélesebb kör jutott ereklyéhez. 

Az ereklyetisztelet lehet liturgikus vagy magán; a li-
turgikus ereklyetisztelet tárgya csak hiteles (helybenha-
gyott) ereklye lehet. A hivatalos ereklyetisztelet formái
a zarándoklat ereklyét őrző búcsújáró helyre (Szentföld,
Compostela, Bari, Róma stb.); szentmise oltárkőbe, ol-
tárba foglalt ereklye fölött; oltárra, gyertyatartók közé
állandóan kihelyezett ereklyetartó; ájtatosság (pl. litá-
nia) oltárra helyezett ereklyetartó előtt; ereklyecsókol-
tatás, ereklyés körmenet. A magán ereklyetisztelet
formái: magánájtatosság ereklye előtt; ereklye őrzése és
viselése.                                          Magyar Katolikus Lexikon
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A portugál Marto testvéreket,
Ferencet és Jácintát 2000. má-

jus 13-án avatta boldoggá Szent II.
János Pál pápa. Ők Egyházunk leg-
fiatalabb szentjei, akik vértanúság
nélkül kerültek a boldogok sorába.
Felmerülhet bennünk a kérdés,
hogy ilyen fiatalon egyáltalán képe-
sek lehettek-e arra, hogy hősies fo-
kon gyakorolják az erényeket, és az
Egyház példaként állíthassa elénk
életszentségüket. Ha közelebbről
megismerkedünk velük, egyből el-
oszlik bennünk minden kétség. 

A hívők számára jól ismert a fati-
mai jelenések története. Az első vi-
lágháború közepén, 1916 tavaszán
három kis pásztorgyermeknek meg-
jelent egy angyal. Lúcia 9, Ferenc 8,
Jácinta pedig még csak 6 éves volt
ekkor. Az égi küldött háromszor is
megjelent nekik, imádságot tanított
számukra, és egy minden képzeletet
felülmúló, különleges találkozásra
készítette fel őket: „Imádkozzatok
sokat! Jézus és Mária legszentebb Szíve
tervét általatok akarja megvalósítani.”

Egy évvel később, 1917. május 13-
án, a három gyermek a Cova da Iria
völgyben a Szűzanyával találkozott.
Októberig minden hónapban láthat-
ták a Rózsafüzér királynőjét, aki arra
buzdította a gyermekeket, hogy
imádkozzák a rózsafüzért, hozzanak
áldozatokat a bűnösök megtérésé-
ért, és engeszteljék az ő Szeplőtelen
Szívét az ellene elkövetett bűnökért.  

E néhány rendkívüli hónap alatt
teljesen megváltozott a három kis fa-
timai gyermek élete. Hónapról hó-
napra buzgóbban imádkoztak, en-
geszteltek a bűnösök megtéréséért,
képesek voltak minden önmegtaga-
dásra. Gyakran a szegény gyerekek-
nek adták ebédjüket, egyre többször
tartottak böjti napot, sőt kötelet köt-
ve a derekukra, vezeklőövet viseltek
a bűnös lelkek megmentésért, a vi-
lág békéjéért és a Szentatyáért. Min-
dezt örömmel és egyre nagyobb ál-
dozattal tették. Milyen nehéz lehe-
tett elviselniük, amikor az embe-
rek kigúnyolták, hazugnak, álmodo-
zónak bélyegezték őket! Még bíró-

ság elé is kellett
állniuk, börtönbe
zárva halálos fe-
nyegetésben volt
részük. Ők azon-
ban a végsőkig
kitartottak. El-
csodálkozhatunk
bátor, rendíthe-
tetlen magatartá-
sukon. A kis lát-
nokok beszámol-
tak róla, hogy a
jelenésekkor a
Szűzanya kitárt
kezei csodálatos
fényt árasztottak,
mely a szívük,
lelkük mélyére
hatolt. Magában
a Jóistenben lát-
ták magukat, aki
maga volt ez a

fény. Isten szeretetében megfürödve
minden földi megpróbáltatás jelen-
téktelenné zsugorodott számukra. 

A két boldoggá avatott pásztor-
gyermek egyéniségéről legtöbbet
unokanővérük, Lúcia feljegyzései-
ből tudhatunk meg. Lúcia dos San-
tos, aki a coimbrai karmelita kolos-
tor szerzetesnővéreként 98 éves ko-
rában hunyt el, püspöke kérésére
ugyanis mindent leírt, ami a jelené-
sekkel kapcsolatos. 
Ferenc (1908–1919) rendkívül érzé-

keny és végtelenül nyugodt gyer-
mek volt. Távol állt tőle minden ön-
zés. Keveset beszélt, gyakran félrevo-
nult, hogy egyedül imádkozzék.
Időnként egy kőfal vagy bokor mögé
rejtőzött el, ahol térdelve imádko-
zott. Kicsi kora ellenére komolyan tu-
dott elmélkedni Isten mélységes tit-
kairól. Előfordult, hogy egyedül fel-
mászott egy magas sziklára. Amikor
a lányok nagy nehezen rátaláltak,
megkérdezték tőle, mit keres ott: –
Istenre gondolok. Olyan szomorú a sok
bűn miatt! Bárcsak örömet tudnék neki
szerezni! – válaszolta. 

A második jelenés különösen nagy
hatással volt Ferencre. A fénysugár,
ami a Szűzanya kezéből feléjük áradt,
nagyon elgondolkodtatta. Lúcia ab- 

Boldog Jácinta és Ferenc Marto
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ban a fényben állt, mely a földre su-
gárzott, Ferenc és Jácinta az ég felé
törő fényben ragyogtak. Boldog volt,
amikor megtudta, mit is jelent min-
dez: a Szűzanya megígérte, hamaro-
san Jácintával együtt az égbe viszi. 

A harmadik jelenésnél úgy tűnt,
Ferenc ijedt meg legkevésbé a pokol
látomásától. Ő ekkor is Istenre gon-
dolt: – Égtünk abban a fényben, amely
Isten, és mégsem égtünk el. Milyen is
hát az Isten? … Ezt nem lehet kimondani
– emlékezett vissza.

Különleges módon szerette és véd-
te a madarakat. Nagy odaadással
morzsolta szét kenyerét, hogy táp-
lálja őket. Művészien tudta utánozni
a hangjukat, gyakran a madárkórus-
sal együtt énekelt. Számára ez is
imádság volt, a lélek szárnyalása.

Nemcsak a természetben imádko-
zott szívesen, hanem a tabernáku-
lum előtt is. Egyszer Lúciának ezt
mondta: – Te menj az iskolába, én itt
maradok a templomban az elrejtőzött Jé-
zusnál. Nekem nem érdemes megta-
nulni olvasni, hiszen hamarosan az égbe
megyek.

Halála előtti nap meggyónt, más-
nap plébánosa megáldoztatta. Sugár-
zott az örömtől. Jácintának a követ-
kezőket mondta: – Ma sokkal boldogabb
vagyok, mint te, mert a szívemben van az
elrejtőzött Jézus. Megyek az égbe, de kér-
ni fogom az Úr Jézust és a Szűzanyát,
hogy titeket is hamarosan vigyen oda.
Jácinta (1910–1920) nyitott egyéni-

ségére leginkább a mély együttérzés
volt jellemző. Élen járt az engeszte-
lésben és az áldozathozatalban. Mé-
lyen megérintette, amit a Szűzanyá-
tól hallott: a bűnös lelkeknek szük-
sége van a szerető szívek áldozatára. 

– Bárcsak minden szívnek átadhat-
nám azt a lángot, amely a szívemben ég,
amellyel Jézus és Mária Szívét annyira
szeretem – mondta Lúciának. Jácinta
Isten országának jelenlétében élt.
Egész magatartását, még játékait is
átszőtte a természetfeletti világ utá-

ni vágyakozás. Órákon át áhítattal
nézte a naplementét, a csillagos eget.
A csillagokat az angyalok lámpájá-
nak nevezte, a Hold a Szűzanya
lámpája volt, a Nap az Üdvözítőé.
Többször is mondta: – Szeretem a
Szűzanya lámpáját, mert se nem éget, se
nem vakít.

Gyakran előfordult, hogy a mezőn
leszakított egy virágszálat és saját
dallamot kitalálva hozzá, énekelni
kezdett: – Mária édes Szíve, légy me-
nedékem! Mária Szeplőtelen Szíve, té-
rítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a
lelkeket a pokoltól!

Ferenchez hasonlóan, ő is rendkí-
vüli módon vágyakozott az „elrejtő-
zött Jézus” után. Lúciának egyszer
megsúgta bánatát: – Úgy fáj, hogy
nem áldozhatom, mert ezzel is engesz-
telnék azokért a bűnökért, amelyeket
Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövet-
nek!

Mikor betegsége egyre súlyosabbá
vált, Lúcia megkérdezte tőle, sokat
szenved-e. 

– Igen, szenvedek, de ezt a bűnösök
megtéréséért ajánlom fel és Mária Szep-
lőtelen Szívének kiengesztelésére. …
Boldog vagyok, hogy szenvedhetek értük
szeretetből – válaszolta.

Sokan fordultak a gyermekekhez,
hogy különböző gondjaikban, baja-
ikban segítsenek kérni a kegyelmet.
A kis Ferenc és Jácinta imádsága ha-
tására már életük során számos cso-
dás esemény, gyógyulás történt. Az
emberek azért is keresték egyre in-
kább társaságukat, mert azt tapasz-
talták, hogy különlegesen megnyug-
tató érzés a közelükben lenni. Ők
azonban gyakran huncut módon el-
bújtak a látogatók elől. Fárasztotta
őket a sok kíváncsi kérdezősködés,
csendre és nyugalomra vágytak. 

Mindkét gyermek halálát a hábo-
rú következményeként kitört euró-
pai méretű járvány, a spanyolnátha
okozta. A két hősies lelkű kisgyer-
meket Mária ölelő karja várta a

mennyország kapujában. Földi ma-
radványaikat 1952-ben áthelyezték
a fatimai bazilikába. Már évekkel
korábban kiderült, hogy Jácinta tes-
tét nem érte romlás, teljesen épen
maradt. 

A Szűzanya kis barátai rövid éle-
tük során Isten szeretetének élő
tanúi és közvetítői voltak. Feltétel
nélkül, egészen odaadták magukat.
Minden cselekedtük arra irányult,
hogy Mária útmutatását követve
Isten tervét megvalósítsák életük-
ben. Vajon tudunk mi is erre töre-
kedni? Engedjük, hogy Isten szere-
tetének fénye a szívünkig hatoljon,
és egészen átalakítson? A két szent-
életű kisgyermek tündöklő példája
segít, hogy megértsük és komolyan
is vegyük Jézus szavait: „Ha nem vál-
toztok meg, és nem lesztek olyanok,
mint a gyermekek, nem mentek be a
mennyek országába.”(Mt 18,3)

Hamarosan értékes kinccsel gaz-
dagodik plébániatemplomunk, hi-
szen novembertől Boldog Jácinta és
Ferenc ereklyéit őrizhetjük falai kö-
zött. Az ő titokzatos jelenlétük erő-
sítse közösségünket, hogy példájuk
nyomán mi is tudjunk önzetlen
gyermeki lélekkel Jézus és Mária
munkatársai lenni.  

Kocsis Zsuzsanna
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A kertvárosi iskolák (Eötvös József és Liszt Ferenc) hittanosai öt napos táborozáson vettek részt Pákán 2015. június 22

és 26 között.

A 39 fős táborozás során a napi szentmisék és imádságok mellett sok vidám program és kirándulás is szerepelt. 

A tábor hangulatáról és programjairól a következő képekben láthatunk ízelítőt:

Újra indul a katekumenátus

Az egyházi előírások szerint azokat a felnőtteket, akik nin-
csenek megkeresztelve, ill. nem voltak elsőáldozók vagy bér-
málkozók, a katekumenátus fokozatain keresztül vezetjük be
a katolikus hitbe és életbe. 

Plébániánkon ez az idő egy tanévet jelent, ami azt jelenti,
hogy a felkészülés szeptemberben kezdődik, s május-június-
ban ér véget a szentségekben való részesüléssel. Ebben az
időben heti rendszerességgel találkoznak a hittanulók.

A katekumenátussal kapcsolatban részletes írásos informá-
ció és jelentkezési lap a plébánia hivatalban, illetve a sekres-
tyében kapható. Az első találkozó szeptember 22-én, kedden
19 órakor lesz a plébánia közösségi termében.

Középiskolás hittan

Középiskolások számára is megszervezzük a hitoktatást
plébániánkon. Erre azokat várjuk, akik iskolájukban nem tud-
nak részt venni a hittanórákon vagy esetleg nincs is ott hit-
oktatás. A középiskolás hittancsoport nem a bérmálásra
felkészítő csoport és nem is ifjúsági közösség, hanem inkább
a hagyományos értelemben vett hittanóra, amelyen a diákok
interaktív módon vehetnek részt. Keresztény hitünkkel is-
merkedünk meg a heti háromnegyed órás találkozókon. 

A középiskolás hittancsoportról írásos tájékoztató és jelent-
kezési lap a plébánia hivatalban és a sekrestyében kérhető.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot szeptember 15-ig szívesked-
jenek visszajuttatni a plébánia hivatalba!



M ély lelki tartalommal bíró ünnepet ül az Anya-
szentegyház szeptember 14-én, Szent Kereszt

felmagasztalásának ünnepén. Nagy Konstantin (a 312-
es Milvius-hídi ütközetben Maxentius seregei felett
győző császár) édesanyja, az augusztus 18-án ünnepelt
Szent Ilona 326-ban a Szentföldön, Jeruzsálemben találja
meg a hagyomány szerint Krisztus keresztjét és a szent
ereklyéket. Később ezen relikviák egy része Rómába
kerül, a Santa Croce in Gerusalemme bazilikába, amely
az örök városba ellátogató zarándokok egyik igen fon-
tos emlékhelye.

Az egyik legszebb itáliai ábrázolást a toszkánai
Arezzo városában, a Szent Ferenc-templomban lehet
megtekinteni, mely az egyházi művészettörténet káp-
rázatosan szép alkotásai közé tartozik e témában. Piero
della Francesca remekműve a Szent Kereszt feltalálásá-
nak (május 3.) legendáját bemutató freskósorozat párat-
lan kincs, 1452 és 1466 között keletkezett.

Nekünk, zalaegerszegieknek nem kell azonban ilyen
messzire utaznunk… Városunk barokk Kálvária-kápol-
nája (1760 körül), melynek felépítését a szabók és szűr-
szabók céhe is támogatta kettős titulusú templom Szent
Ilona és a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére.

Milyen szép kezdeményezés és mekkora tanúságté-
tele volt a város híveinek, hogy lelkipásztoraikkal kö-
zösen immár második alkalommal vehettek részt a
közös Nagypénteki keresztúton.

S milyen jó lenne, ha nemcsak a Nagyböjtben, hanem
évközi időben is meg tudnánk állni egy kicsit, csende-
sen elidőzni a kereszt alatt. Átgondolni, megvizsgálni
lelkünk dolgait. Megpihenni, odafigyelni az isteni Mes-
ter értünk vállalt keresztáldozatára engesztelésül bűne-
inkért, gyarlóságainkért. Feltekinteni Krisztusra, aki
irgalmas szeretetével és jóságával felkarol bennünket és
mindig hazavár.

Ha föltekintünk a keresztre, erőt gyűjthetünk gyenge-
ségeink, hibáink közepette, s ha azt gondolnánk, nagyok
lennének „repdeső szárnyaink”, kijózanítóan hullanánk
vissza a valóság talajára, alázatosságra nevelve.

Csodálom a régiek hitét, akik kereszteket állítottak az
utak mentén, szőlőhegyeken, akik számára a péntek
bűnbánati nap volt és sokan önként vállalt húsmentes
étkezést is tartottak. Csodálom a régiek hitét, akik meg
tudták élni a szenvedést, a nélkülözést, akik nem elége-
detlenkedtek és nem lázadoztak a megpróbáltatások-
ban, nem panaszkodtak minden apró dolog miatt,
hanem rendületlen imádsággal és kitartó reménységgel
tekintettek fel a keresztre. Nagy- és dédszüleink, bölcs
és sokat megélt lelkipásztoraink tették csendben a dol-
gukat, mert próbálták megfejteni a kereszt titkát. Felte-
kintettek Jézus önfeláldozó szeretetére, szenvedéseiket
pedig felajánlották övéikért együtt haladva, egymást se-
gítve a keresztúton.

Tudták és kihangsúlyozták, hogy van feltámadás és
van örök élet, és hogy a kereszt verejtékcseppjei a sze-
retet üdvösséghozó ajándékai lehetnek mindnyájunk
számára.                                                              Sóska Zoltán
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Ha föltekintünk a keresztre…

Bérmálásra felkészítő csoport középiskolásoknak

Szeptemberben indul a középiskolások felkészítése a bér-
málásra. Ebbe a csoportba a 9–12. osztályos diákok jelentke-
zését várjuk, akik általános iskolában folyamatos hitoktatás-
ban részesültek. Ez nem a hagyományos értelemben vett hit-
tanóra lesz, hanem szeretnénk a jelentkezőknek megmutatni
azt, hogy mit jelent keresztényként élni a hétköznapokban:
hogyan ismerhetik meg a valódi Jézust, nem pedig csak azt,
akiről a világ olyan gyakran hamis képet fest; hogyan lehet
vele kapcsolatba kerülni; hogyan ismerhetik fel Isten szere-
tetét és tervét az életükben; hogyan tudják felismerni, hogy
mit kell tenniük, s hogyan tudnak majd jó döntéseket hozni;

hogyan tudnak a nehézségeken is úrrá lenni. A csoportot az
atyák mellett egy háttércsapat fogja segíteni, akik mind-mind
azért fognak dolgozni és imádkozni, hogy a bérmálkozók
megtapasztalják, milyen nagyszerű dologra hívott meg ben-
nünket Isten. 

Találkozóink minden kedden 16 órakor lesznek a plébániai
központ közösségi termében. Ezen kívül a tanév során há-
romszor lelki napot is tartunk majd (ezek szombaton lesz-
nek). 

Jelentkezési lap a plébánia hivatalban és a sekrestyében
kérhető, amelyet szeptember 15-ig kell visszajuttatni a hiva-
talba. Az első találkozó szeptember 22-én, kedden 16 órakor
lesz a plébániai központ közösségi termében.
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• Szeptember 3-án, elsőcsütörtökön a lelkipásztorokért és papi

hivatásokért tartunk szentségimádási órát 17 órától.
• Szeptember 4-én, elsőpénteken a plébániai Karitász-csoport

vár mindenkit imaórára 17 órától.
• Szeptember 5-én, elsőszombaton reggel 6 órától a fatimai ró-

zsafüzért imádkozzuk.
• Szeptember 6-án, vasárnap a 10 órai szentmisén tartjuk a Veni

Sancte szentmisét, amelyen különleges módon imádkozunk a tan-
évet kezdő diákokért és pedagógusokért.

• Szeptember 13-án, vasárnap fatimai estét tartunk, amelyet
Bognár István atya, gutorföldei plébános vezet. 16 órakor fatimai
rózsafüzér, 17 órakor szentségimádási óra, 18 órakor pedig szent-
mise, majd pedig körmenet kezdődik.

• Szeptember 22-én, kedden két kurzus is indul. 16 órakor a kö-
zépiskolások bérmálásra felkészítő csoportja, 19 órakor pedig a
felnőttek katekumenátusa kezdődik. A jelentkezés feltételeiről a
plébánia hivatalban lehet érdeklődni.

• Szeptember 23-án, szerdán 16 órakor a középiskolás hittancso-
port első találkozója lesz. Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet. 

• Szeptember 27-én, vasárnap a délelőtti szentmise után közös-
ségi fényképet szeretnénk készíteni közösségünk tagjairól. Minél
többeket várunk erre a rendkívüli eseményre!

• Szeptember 29-én, kedden a szokásos utolsó keddi szentség-
imádás és közbenjáró imádság lesz az esti szentmise után.

• Szeptember 30-án, szerdán Püspök atya azokat a diákokat
várja Vasvárra, akik ebben a tanévben fognak érettségizni. A za-
rándokaltról érdeklődni a plébánia hivatalban lehet. 

• Október 1-jén, elsőcsütörtökön a lelkipásztorokért és papi hi-
vatásokért tartunk szentségimádási órát 17 órától.

• Október 2-án, elsőpénteken a plébániai Karitász-csoport vár
mindenkit imaórára 17 órától.

• Október 3-án, elsőszombaton reggel 6 órától a fatimai rózsa-
füzért imádkozzuk.

• Október 10-én, szombaton a szombathelyi szociális testvérek
lesznek vendégeink, akik imaiskolával egybekötött lelki napot tar-
tanak plébániánk hívei számára.

• Október 13-án, kedden fatimai esténk lesz. 16 órakor fatimai
rózsafüzér, 17 órakor szentségimádási óra, 18 órakor pedig szent-
mise, majd pedig körmenet kezdődik.

• Október 23 és 25 között szervezzük meg a Szent András Evan-
gelizációs Iskolával közösen a Kornéliusz-kurzust, amelyről tájé-
koztató és jelentkezési lap a sekrestyében és a plébánia hivatalában
kérhető. 

• Október 27-én, a szokásos utolsó keddi szentségimádás és
közbenjáró imádság lesz az esti szentmise után.

• November 1-jén, vasárnap Mindenszentek ünnepén a vasár-
napi rend szerint lesznek a szentmisék.

• November 2-án, hétfőn Halottak napján 7 órakor és 18 órakor
vannak szentmisék az altemplomban.

• November 5-én, elsőcsütörtökön a lelkipásztorokért és papi
hivatásokért tartunk szentségimádási órát 17 órától.

• November 6-án, elsőpénteken a plébániai Karitász-csoport
vár mindenkit imaórára 17 órától.

• November 7-én, elsőszombaton reggel 6 órától a fatimai ró-
zsafüzért imádkozzuk.

O któbertől szeretnénk újjászervezni plébáni-
ánkon a Rózsafüzér Társulatot. Mindeddig

ugyanis párhuzamosan működött két csoport,
amelyek még plébániánk megalapítása előtt in-
dultak. Most érkezett el az idő, hogy egyesítsük
a két csoportot, sőt, akár új tagokkal is bővítsük. 

De mi is pontosan a Rózsafüzér Társulat? E Tár-
sulat a plébániáért és a plébánia imaszándékaiért
imádkozik. Tagjai vállalják, hogy minden nap egy
tized rózsafüzért imádkoznak el erre a szándékra.
A jelentkezők ötfős csoportokba vannak beosztva,
amelynek tagjai a személyre szólóan minden hó-
napra meghatározott tizedet elimádkozva min-
den nap a teljes rózsafüzért ajánlhatják fel.
Minden hónap elején történik a titokcsere, amikor
is minden tag egy új titkot kap, amelyet az adott
hónapban fog imádkozni.

A tagok a saját tizedüket bármikor és bárhol el-
imádkozhatják, nem szükséges azt feltétlenül má-
sokkal közösen tenni. Fontos viszont a hűséges
kitartás, hiszen akkor lesz teljes a rózsafüzér, ha
a csoport minden tagja minden nap elimádkozza
a saját tizedét. 

A Társulat tagjait ezen kívül szívesen látjuk
minden szombat délután a plébániai imaórára. Ez
a nyári időszakban 17 órakor kezdődik, télen
pedig 16 órakor. A közös imádság hatékony esz-
köz Jézus számára, hogy plébániánkat belátása
szerint tudja formálni és alakítani. Ez az imaóra
természetesen mindenki számára nyitott, így nem
csupán a Társulat tagjait várjuk, hanem minden-
kit, aki szívesen imádkozna plébániánkért egy
órát. 

Kérjük, hogy aki szívesen tagja lenne a Rózsa-
füzér Társulatnak, szíveskedjék a plébánia hiva-
talban vagy a sekrestyében jelentkezni. Az új
Rózsafüzér Társulat október 1-jén indul.

Rózsafüzér Társulat

– Miért sírsz Móricka?
– Apukám kalapáccsal ráütött az
ujjára.
– De hát ezért neked nem kellene
sírnod.
– Először én is csak nevettem...

HUMOR


