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Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve 

Plébánia
Zalaegerszeg

Gyermekek oldala

ADVENT közeleg, amikor felkészítjük a lelkünket karácsony ünnepére.
Ilyenkor jócselekedeteket végzünk és bűnbánatot tartunk, de vidámságot is hoz nekünk

december 6., egy szentéletű püspök emléknapja.

Cseréld ki a szavak kezdőbetűjét úgy,                                                                                                                     
hogy értelmes szavakat kapj!                                                        
Az új betűkből olvasd össze                                                          
a kedves, ajándékozó szent nevét!                                              
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Kiknek a védőszentje ő? Rendezd sorba a zsákokat!

Írta: Fatér Viola, Péterfi Anna, Takács Krisztina

Ha jó voltál, Téged is meglep valamivel a Mikulás,
aki azért kapta ezt a nevet, mert Szent Miklóshoz 
hasonlóan megajándékozza a gyermekeket.

Segíts kiosztani a cukorkákat a Mikulásnak!

A Mikulás titka

A Mikulás nagyon szeret,          
teli zsákkal figyel minket.        
 Az ablakon bekukucskál:         

jó gyereket vajon talál?          
 

Cukrot rejt a bakancsba,
diót meg a csizmába.

Reggel, ha a gyerek megleli,
nagyon-nagyon örül neki!
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ÚA hangszerek királynőjének mestere

2016. augusztus 1-jétől ismét rendszeresen hallhat-

juk templomunk orgonájának lelket emelő hangját, 

a nyár folyamán egy kiváló orgonistával gazdagodott 

plébániai közösségünk. Dankos Attila nem ismeret-

len a kertvárosi hívek körében, hiszen gyermekkora 

óta itt él. Ebben az évben diplomázott a Debreceni 

Egyetem orgonaművész szakán, és nagy örömünkre,- 

számos felkínált lehetőség közül választva – a szülő-

városába, Zalaegerszegre tért vissza. Itt az ideje, hogy 

közelebbről is megismerjük őt. 

Mikor kötöttél barátságot a hangszerek királynő-

jével?

Ez egy érdekes történet, hosszú évekkel ezelőtt, egyik 
nyáron történt. A kertvárosi templomban Nagyboldog-
asszony ünnepén, a szentmisén, annyira megragadott 
az orgona hangja, hogy elhatároztam, megtanulok én 
is orgonálni. Ekkor még hegedülni tanultam a zeneis-
kolában, és továbbtanulási terveim között szerepelt a 
Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola szolfézs sza-
ka. Végül itt vettem fel másodéven mellékszakként az 
orgonát, ekkor kezdtem el komolyabban foglalkozni 
e hangszerrel. Sok jót hallottam dr. Karasszon Dezső 
tanár úrról, miatta választottam érettségi után a Deb-
receni Egyetemet. Ekkoriban nagyon érdekelt a barokk 
zene, a tanár úr ebben mesternek számított. Szombat-
helyen ő indította el a Capella Savaria együttest, ennek 
hatására mentem hozzá tanulni. Az egyetemen több 
kiváló tanárom is volt: dr. Kovács Szilárd, ő jelenleg a 
pécsi bazilika orgonistája, illetve dr. Jakab Hedvig, aki 
szintén orgonát tanított, nála diplomáztam. Emellett 
zeneszerzést is tanultam Virágh András Gábor zene-
szerzőnél, aki a budapesti Szent István Bazilika orgo-
nistája. Közben egy évig Németországban, Kasselben 
tanultam az Erasmus program keretében, a lübecki 
Jakob Kirche orgonistájától Arvid Gasttól. Mindemel-
lett Thomasz Adam Nowak tanár úrnál a Dettmoldi 
főiskolán is tanultam. Számos koncertet adtam, illetve 
rendszeresen orgonáltam szentmiséken, sőt néha evan-
gélikus istentiszteleteken is. 

Mi vonzott a zenei pályához?

Zenetanáraim példája nagyon vonzó volt számomra. 
Elsősorban Győrffyné Könczöl Tímea tanárnő szeret-
tette meg velem a zenepedagógiai pályát, ő még nya-
ranta is foglalkozott velem, felkészített a továbbtanu-
lásra. 

Mit jelent a hit a templomi orgonista számára? 

Számomra a kántori szolgálat nem egyszerűen abban 
nyilvánul meg, hogy lekísérem a liturgikus énekeket, 
ennél sokkal többet jelent. Az előjátékokat gyakran 
improvizálom, a zene nyelvén, az orgona hangjain 
szeretném kifejezni azt a misztériumot, ami megszólal 
bennem a szent énekek hatására. 

Úgy tudjuk, zeneszerzéssel is foglalkozol, ez manap-

ság nem túl gyakori, milyen műveket alkottál eddig?

Hát valóban nem szokványos, sajnos kevesen vá-
lasztják hivatásuknak, hogy új zeneműveket kompo-
náljanak. Ebben megint csak egyfajta múltba tekintés 
vezetett, hiszen igazán nagyhírű orgonisták komoly 
feladata volt, hogy minden vasárnapra új kantátákkal, 
kórusművekkel, orgona előjátékokkal tegyék teljes-
sé az igehirdetést. Én is ezt próbálom folytatni, ezért 
ismert népénekekhez írok orgona előjátékokat, ének-
karoknak írtam kórusműveket, illetve két kantátát is 
papírra vetettem, egyiket Szent Cecília életéről, aki a 
szent zene védőszentje, a másikat egyházmegyénk vé-
dőszentjének, Szent Mártonnak a tiszteletére. Ez a mű 
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kicsit hosszabb lélegzetvételű, végigveszi Márton püs-
pök életének fontosabb eseményeit, mégpedig kórusra, 
szólóénekre, hegedűre, csellóra és oboára komponálva, 
természetesen az orgona, mint kísérőhangszer is sze-
rephez jut.

Itt, Zalaegerszegen, több helyen szolgálsz. 
Valóban, nemcsak templomi orgonistaként műkö-

dök, hanem a Pálóczi Horváth Ádám AMI, a zeneisko-
la zongora és orgonatanára vagyok. Mellette a Mind-
szenty iskolában tanítok ének-zenét és vezetem az 
iskola kórusát. Most éppen a novemberi Szent Cecília 
hangversenyre készülünk, melyre mindenkit szeretet-
tel invitálok.  

Templomunk zenei palettáját máris bővítetted né-
hány új kezdeményezéssel. Milyen terveid vannak a 
jövőre vonatkozóan? 

Havi rendszerességgel elindult a Vasárnap esti mu-
zsika, melyet több céllal indítottam el. Egyrészt zenei 
élmény azok számára, akik nem feltétlenül jutnak el 
koncertekre. Másrészt a szép harmóniák segítségével 
lelki feltöltődés lehet, melyet igyekszem a vendégelő-
adók segítségével művészi színvonalon nyújtani. 

A további terveim között szerepel a kórus bővítése, 
újjászervezése. A kórussal az a célom, hogy a nagyobb 
ünnepek liturgiáját szebbé, még felemelőbbé tegyük. 
Szeretném a zeneirodalom kórusműveinek gyöngysze-
meivel gazdagítani a hallgatóságot. 

Örülünk, hogy kiváló orgonajátékoddal rendszere-
sen megörvendeztetsz minket. Kérjük a Jó Istent, hogy 
sokirányú feladataidhoz adjon erőt, terveid megvaló-
sításához pedig küldjön segítő munkatársakat. Kö-
szönöm a beszélgetést.

                                                               Kocsis Zsuzsanna
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Bő egy hónap múlva zárul a Szent Márton év. 316-

ban vagy 317-ben született, ezért egy éven át ünne-

peljük. Milyen jó, hogy ez az így van, mert Szom-

bathelytől a franciaországi Tours városáig egy éven 

át lehet sokféle közösségi programot szervezni Már-

ton tiszteletére: lelki gyakorlatokat, film vetítéseket, 

zarándoklatokat stb. 

N álunk, a kertvárosi plébánia közösségében ja-
nuárban arra gondoltunk, hogy Márton sze-

mélyiségének fő vonásaira alapozva hozzunk létre egy 
olyan szerveződést, ami úgy jótékonykodik, mint ő, 
úgy foglalkozik a lélek szükségleteivel, ahogy ő tehet-
te. Elképzeltük, hogy mi vagyunk Mártonnak, az egy-
kor légiós katonának a társai és lelki értelemben kései 
utódai, és úgy viselkedünk, ahogy ő, például a nélkü-
löző koldus megsegítésekor. 

Nem kellett sokat győzködni magunkat: 2016. febru-
ár végén megalakítottuk a Szent Márton Légiót mind-
azon fiúk, lányok, nők, férfiak számára, akik Szent 
Márton példáját bátran, hittel, eredményesen követni 
szeretnék.

Aktív szervezetet akartunk létre hozni, ami nem kö-
veti az eseményeket, inkább előidézi azokat. Olyan ak-
ciókra készültünk, amelyek sok ember számára hasz-
nosak, egyúttal példaadók, és számunkra is örömet 
jelentenek. A légió formai kereteit hamar elrendeztük 

egy kiáltvánnyal, egy zászlóval és néhány Mártonnal 
kapcsolatos gondolattal: 

• Hozzánk közel álló emberről van szó, tulajdon-
képpen egykori földink.

• Jézus követője volt, ahogy mi is, ő persze sokkal 
messzebb jutott, követendő példa.

• Szolgált a római légióban, a külső és belső fegyel-
met itt tanulta, egy szervezet számára természe-
tesen ez is példa.

Elhatároztuk tehát, hogy követjük őt jó kedvvel, jó 
szívvel, de leginkább jótettekkel.
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Első haditettünk a Landorhegyi úti gyermekotthon-
ban egy kis kertészkedés volt. Nem csak a légiósok 
dolgoztak, jöttek mások is. Jól esett a közös munka, a 
közös fáradság, majd a „jól megérdemelt” gulyás, de 
az igazi örömet a gondozott gyerekek tettrekészsége 
jelentette.

Júniusban a pózvai szociális otthon végtelennek tűnő 
kerítését festettük át. A Légió kis csapata ismét mag-
ja volt egy sokkal nagyobb, talán 100 fős brigádnak, 
ami az otthont felügyelő vezető kiváló szervezésének 
köszönhetően jött össze, és mindenkinek jutott ecset, 
festék az alkotáshoz, és hígító a mosakodáshoz. Külön 
öröm volt néhány bentlakóval együtt dolgozni, jó volt 
látni az ő örömüket és büszkeségüket, hogy ők most 
valami hasznosat tesznek velünk együttműködve. Ez 
alkalommal is megmutatkozott, hogy ha a Légió szer-
vez valamit, akkor ahhoz sokan csatlakoznak, arra „rá 
lehet szervezni” és így a kezdeményezés sokkal ütőké-
pesebbé válik.

Augusztus 14-én részt vettünk a jótékonysági főző-
versenyen az Aquacity-ben. Az áldozatkész kedves 
hívek és a légiósok által sütött Szent Márton kifliket 
árusítottuk szép sikerrel: a Gondozási Központ Idősek 
Otthonának liftfelújításához 47.000 Ft-tal tudtunk hoz-
zájárulni. Márton biztosan azt mondaná: jó ötlet az egy-

másba sütött két kifli, ha én ezt tudtam volna…

Eddigi működésünk koronája a 24 órás Biblia olva-
sás volt augusztus 26-27-én a Dísz téren. A Légió kez-
deményezése pont annyi Szentírás olvasót vonzott a 
helyszínre, ahány kellett a 24 órás folyamatos olvasás-
hoz. Összesen 96-an voltunk! A résztvevőknek is nagy 
élmény volt. Valószínűleg közülünk nem sokan olvas-
tak közterületen mikrofonba szent szöveget. Felemelő 
érzés a templomban megszokott szövegeket „világgá 
kiáltani”.

Szeptember közepén véradást szerveztünk a plébá-
niára. Márton biztosan ezt is értékelné, bár abban a korban 

a véradás kevésbé volt önkéntes… (Megjegyzem, az én 
véremet már fel is használták egy műtéthez egy sms 
tanúsága szerint. Ez is felemelő érzés.)

Terveinkben még szerepel az idősek otthonának kert-
rendezése, a Szent Márton év zárására is készülünk va-
lamivel, december elejére gospel koncertet szervezünk 
(megnyugtatásul: nem a Légió fog énekelni, hanem 
egy kiváló pécsi kórus). Végül az adventi időszakban 
szeretnénk kinyitni Szent Márton Patikáját, ahol min-
den lelki és lelki eredetű fizikai bajra lesz gyógyszer a 
Szentírásból és mellé természetesen néhány jó szó.

Fenti terveinkből az is kitűnik, hogy eredeti szándé-
kunkkal ellentétben a Légiót nem oszlatjuk fel a Szent 

Márton év végén, hanem folytatjuk jövőre is, többnyire 
olyan haditettekkel, amelyek egy szívet és sok kezet 
igényelnek.

A Légióba folyamatos a felvétel, jelenleg 30-an va-
gyunk. A Légió jelenlegi képviseleti helye az Ég-Ígérő 
keresztyén könyvesbolt. Itt lehet belépni és itt lehet a 
Légió szolgálataira vonatkozó igényeket is bejelenteni. 
Várunk szeretettel minden tenni vágyó leendő légióst!

Utószó: Vajon Márton mit szólt volna, ha valaki azt jósol-

ja neki, hogy lesz a szülőföldjén egy róla elnevezett légió, és 

az nem harcol, hanem segít és rá hivatkozik, amikor éppen jót 

tesz…                                      Rumi László István, az egyik alapító
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Zarándoklat Máriacellbe

„A zokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek 
közé, Júda egyik városába sietett.” (Lk 1,39)

2016. szeptember 24-e csípős, de napsütéstől ragyogó 
reggelén közel nyolcvanan gyülekeztünk a plébánia-
templom előtt, hogy égi Édesanyánkat követve, Robi 
atyával és Richárd atyával mi is útra keljünk a hegyek 
közé, Ausztria és Magyarország ősi nemzeti zarándok-
helyére, a stájerországi Máriacellbe.

A hagyomány szerint 1157-ben egy bencés szerzetes 
– aki a környéken élő emberek lelki gondozásával fog-
lalkozott, és egy hársfából faragott Mária-szobrot is vitt 
magával – útját zárta el a környéken egy szikla. Szorult 
helyzetében a Szűzanyához fohászkodott. A szikla erre 
kettéhasadt, a szerzetes így tovább indulhatott.

Ezek után a szobornak egy kis cellát épített, ahol ma-
ga is meghúzódott. Később kőtemplom, majd hatalmas 
gótikus csarnoktemplom épült a helyére, amiben jelen-
tős szerepe volt I. (Nagy) Lajos királynak is. A magyar 
király 1363-ban ezzel adott hálát Szűz Máriának azért, 
hogy győzelemre segítette a török elleni harcban. Neki 
köszönhető az is, hogy magyar zarándoklatok indultak 
Máriacellbe.

Mindennek 2013-ban volt 650. éve, és ebből az alka-
lomból ismét magyar zarándoknapot tartottak Mária-
cellben, amit azóta minden évben megismételnek. Erre 
a zarándoknapra indultunk mi is.

„Fiaid messze távolból érkeznek.” (Iz 60,4b)
Indulás után csatlakoztak hozzánk a nemesapáti plé-

bánia hívei is Csaba atya vezetésével, így vágtunk neki 
az útnak.

Nem csak kis csomagjainkat vittük magunkkal, ha-
nem hálaadásainkat, kéréseinket, reményeinket, fel-
ajánlásainkat is, amit Szűzanyánk elé szerettünk volna 
tenni, s hogy majd megérkezhessünk, nem csak fizikai-
lag, hanem lélekben is hosszú utat kellett megtennünk. 
Ebben segítettek bennünket az úton elhangzott imád-
ságok és elmélkedések, amik az irgalmasság szentévé-
hez és a Szent Márton jubileumi évhez kapcsolódtak. 
Ahogy múltak az órák, saját lelkünk tájait is megjár-
hattuk, s egy-egy gondolatot, könyörgést mindenki a 
magáénak érezhetett.

Egyre magasabbra kanyargott az út, az ég kékebb 
lett, a fű zöldebb, a lombos erdőt felváltotta a fenyő 
(közben persze a szendvicsek is fogytak), és a déli ha-
rangszó után végre megérkeztünk.

„Hordozd körül tekinteted és lásd: mind egybegyűl-
nek és idejönnek hozzád” (Iz 60,4a)

Rövid pihenő után közösen, énekelve vonultak a za-
rándokcsoportok Császár István Szombathelyi Egy-
házmegyei Kormányzó vezetésével a Bazilika előtti tér-
re, majd az Irgalmasság Kapuján keresztül a Baziliká-
ba. Az egybegyűlt zarándokokat a kegyoltárnál Karl 
Schauer bencés apát köszöntötte. Az ünnepi szentmisét 
Császár István kormányzó celebrálta és a zarándokla-
ton részt vevő valamennyi atya koncelebrált. Plébáni-
ánk hívei is részt vehettek a szentmisén való szolgá-
latban. Egy szívvel-lélekkel imádkoztunk hazánkért, 
nemzetünkért, szeretteinkért, kértük a Szűzanya köz-
benjárását és adtunk hálát a kapott kegyelmekért.  

A szentmisét követően még volt alkalom a Kegy-
templom megtekintésére, ellátogathattunk a Kálváriá-
ra, vagy egyszerűen csak élvezhettük a napsütést és a 
kisváros szombat délutáni életét a Bazilika előtti téren 
vagy a környező utcákban.

„Mert még sötétség borítja a földet, és homály a 
nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr” (Iz 60,2)

És már el is érkezett a hazaindulás ideje. Csendesen 
ereszkedett a háromtagú konvoj az Alpok lejtőin a dél-
utáni fények és árnyékok között. Beszélgetés és ima 
hangjai töltötték be a buszokat. Újabb hosszú út után, 
késő este, sötétben érkeztünk meg. Bennünk volt azon-
ban az elmúlt nap minden élménye, és a hála, hogy 
részt vehettünk ezen a zarándoklaton a mi Máriacelli 
Édesanyánkhoz.

(A dőlt betűvel szedett részek a mi Máriacelli Édesanyánk 
votív miséjének olvasmányaiból származnak.)

                                                                 Gecsegné Dr. Hóbor Beáta

„Tekintetem a hegyekre emelem. 

Onnan jön segítség nekem.” 

(Vö. Zsolt 120,1)

M
ÁR

IA
C

EL
L



Ö
RÖ

M
H

ÍR

Segítség az 
iskolakezdéshez

zeg3.martinus.hu         Örömhír • 2016. november – december     7

A z iskolakezdés nagy anyagi terhet jelent sok 
családnak. Ezen próbált enyhíteni plébániánk 

Karitász csoportja, és osztott ki 86 tanszercsomagot a 
plébániánk területén élő rászoruló családok között. 

50 családnak illetve 86 gyermeknek tudtuk megkönnyíteni 
az idei év iskolakezdését. – kezdi Csiszár Mária, a Kari-
tász csoport vezetője. Sok gyermek családjának ez az 
év egyik legnehezebb időszaka, hiszen a tanszerek 
megvásárlása komoly anyagi megterhelést jelent szá-
mukra. Rajtuk próbált meg segíteni a plébániai Kari-
tász csoport úgy, hogy vásárolt tanszereket 362.000,– Ft 
értékben, amelyeket 23 fő középiskolás és 63 fő általá-
nos iskolás gyermeknek és családjaiknak adtak át au-
gusztusban. Az idei évben az egyházmegyei Karitász támo-
gatása nélkül tudtuk megvalósítani a családok iskolakezdési 
támogatását. Elsősorban a plébániánkon működő Karitász 
csoport javára felajánlott hangversenyek bevételeiből és per-
selyadományaiból gyűlt össze ez a jelentős összeg. De meg 
kell említenem, hogy egy jó szándékú adakozó a Zalai Hír-
lapban a Karitász csoportunk tevékenységét bemutató írás 
után jelentkezett, és ajánlott fel 100.000,– Ft-ot krízishely-
zetben lévő családok számára. Csak annyit mondott, hogy a 
cikket elolvasva biztos benne, hogy jó helyre fog kerülni az 
adománya. – mesélte elérzékenyülve a csoport vezetője.  

A tanszercsomagot átvevő szülők egyike Mária, aki 
egyedül neveli két gyermekét. Jelenleg Gyes-en van, 
de otthonról bedolgozást is vállal, hogy könnyebben 
meg tudjanak élni. Saját családja és a volt férje szülei 
is támogatják, ha tehetik, de a Karitász iskolakezdési 
adománya óriási segítséget jelent számára. Vallásos csa-
ládból származom, és eljárok szentmisére is – mondja ma-
gáról kérdés nélkül. Beszélgetésünk végén megvizsgál-
ta a csomagot, amit kaptak. Nagyon jó dolgok vannak a 
csomagban, és jó minőségű holmik, – jegyzi meg örömmel, 
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Elsőáldozás 2016
P lébániánk negyedik osztályos tanulói (51 fő), ok-

tóber 9-én járultak első szent áldozáshoz. Néhány 
kisgyerek így emlékszik erre a lelki élményre:

Csodálatos, hogy Jézus már a barátom. Olyan ajándékot 
adott nekem, amit senki sem tud adni: Önmagát! Ő mindig 
velem lesz, a bajban majd segít, akkor is, ha nem látom őt. Ő 
a legjobb barátom, mindig az is marad! (Tálosi Eszter)

Gyónáskor a sok bűn eltávozott a lelkemről, kitakarította a 
lelkemet és helyet adott Jézusnak. Szinte repültem. Amikor 
áldoztam kigyúlt a láng a szívemben. Jézus ez a láng, amely 
a lelkemet is táplálja, melengeti. (Geszti Márton)

Azért volt jó gyónni, mert megtisztult a lelkem, és amikor 
kijöttem a gyóntatószékből, úgy éreztem, mintha egy nagy kő 
esett volna le a szívemről. Utána az áldozásnál nem féltem 
annyira, mert éreztem, hogy Jézus a szívembe költözött. (Be-
lák Luca és Kardos Réka)

Nekem az tetszett a legjobban, hogy Jézussal éreztem ma-
gamat, szívembe költözött a szeretet, a béke és az öröm. Jézus 
segíteni fog nekem és szeretni fog engem örök életemben, és 
mindig a legjobb barátom marad. (Bundics Donát)

Az első gyónásom 2016 október 8-án volt. Nagyon izgul-
tam. Gyönyörű volt a gyóntatószék. László atyánál gyóntam, 
féltem, hogy elrontom, de a gyóntatószékben van egy papír a 
falon. Ha valaki eltéveszti onnan megengedik, hogy nézze, 
mert hát azért van ott. Utána jó érzés volt, hogy tiszta lett a 
lelkem. Köszönöm Istennek, hogy megbocsátotta a bűneimet!
(Hóbor Ivett)

A szentgyónás előtt nagyon izgult mindenki. Miután ki-
jöttünk a gyóntatószékből, mintha egy mázsás kő esett volna 
le a szívemről. Végre velem van örökre Jézus, éreztem, hogy a 
szentostyában lakozik. Már van egy kedves, jószívű barátom.
(Biczó Boglárka)

Azért volt jó gyónni, mert Isten megbocsátotta bűneimet. 
Előtte nagyon izgultam, nehogy elrontsam, de mikor kijöt-
tem a gyóntatószékből örömömben elsírtam magam. Na és az 
elsőáldozás fantasztikus volt, olyan jól éreztem magam, ha 
lett volna szárnyam elsuhantam volna a levegőben. (Lőrincz 
Krisztina és Veronika)



majd halkan megjegyzi – ezt biztos, hogy nem tud-
tam volna megvenni. 

Melinda utolsóként érkezik középiskolás gyer-
mekével. Elmondja, hogy jelenleg közmunkás, de 
előtte hosszú ideig nem volt munkája, ezért nagy 
segítség számára, hogy a Karitász most tanszer-
rel, de karácsonykor, húsvétkor élelmiszer cso-
maggal segíti őket. Több szakmája is van a gyer-
mekeit egyedül nevelő asszonynak, de egészségi 
állapota miatt nem tud elhelyezkedni, csak köz-
munkásként. – Gyermekeimmel járok templomba, Is-
tenbe vetett hitem sok nehéz időszakon segített már át, 
– mondja, majd büszkén hozzáteszi, – gyermekeim 
jó eredménnyel tanulnak, remélem, ők többre viszik 
majd az életben.

Rengeteg dolgot kell iskolakezdéskor beszerez-
ni, és mindez rendkívüli kiadásokat jelent azoknak 
a családoknak, akiknek a mindennapi megélhetés 
is komoly gondot okoz. A Karitász jó cselekedete, 
és az adakozók adományai révén nehéz sorsú csa-
ládok gyermekeinek iskolakezdésével járó terheit 
tudta csökkenteni plébániánk Karitász csoportja. 
Köszönet érte!                                      Dr. Sárközi Violetta

Ministránspiknik
„A legjobb volt!” „Nagyon élveztem!” – idézem 

azokat a társaimat, akik velem együtt részt vettek 
a szeptember 25-én megrendezett ministránspik-
niken, a csácsi arborétumban. 

Ezt a napot is a plébánián megszokott jókedv 
övezte, viszont a programok már cseppet sem 
voltak hétköznapiak. Igazán nehéz akár egyet is 
kiemelni a sok élmény közül, de talán a foci és 
a kidobó voltak a legjobbak. Igaz, ez csak az én 
véleményem, hiszen ezek mellett volt kötélhúzás, 
birkózás, grillezés, de két meccs között az arboré-
tum erdeiben is sétálgattunk. 

A tízórai szentmisével szinte egybekötött piknik,
a mise által lelki feltöltődést is adott a résztvevők-
nek. Legfőképpen köszönettel tartozunk Robi atyá-
nak és Vas Ákos szüleinek a szervezésért. Remé-
lem, a jövőben számíthatunk még ehhez hasonló
programokra!                                              Huszár Ágoston

ESEMÉNYNAPTÁR

• November 11-én, pénteken 17 órától a plébánia Kari-
tász-csoportja tart Szent Márton imaórát egyházmegyénk 
védőszentjének ünnepén.

• November 12-én, szombaton 10 órakor lesz a Szent Már-
ton ünnepség Szombathelyen a Székesegyházban.

• November 13-án, vasárnap fatimai esténk lesz 16 órától, 
amelyet Varga Kamill OFM atya vezet majd.

• November 20-án, vasárnap 15 órától családos délután-
ra várjuk plébániánk családjait, 16 órától pedig gyerekeknek 
szóló zenés dicsőítés lesz a plébániatemplomban.

• November 26-án, szombaton 14 órától adventi koszorú 
kötésre várunk mindenkit a templomba.

• November 27-én, Advent 1. vasárnapján a 10 órai szent-
misében megáldjuk az adventi koszorúkat. Erre a szentmisé-
re különleges módon várjuk az óvodásokat. Az esti szentmi-
se után vasárnap esti zenére várjuk a zenebarátokat.

• November 29-én, kedden van a plébániatemplom fel-
szentelésének évfordulója, s egyúttal szentségimádási napja. 
A szentségimádás a hajnali szentmise után kezdődik és 17 
órakor fejeződik be.

• December 1-jén, elsőcsütörtökön a hajnali szentmise 
után a lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szent-
ségimádási órát.

• December 2-án, elsőpénteken a hajnali szentmise után a 
plébániai Karitász-csoport tart imaórát.

• December 3-án, elsőszombaton a fatimai rózsafüzért 
imádkozzuk el. Ezen a napon lesz plébániánk rendhagyó 
egész napos adventi lelkigyakorlata a Mindszenty iskolában. 

• December 6-án kezdjük az imakilencedet Brenner János 
boldoggá avatásáért. A napi szakaszokat a hajnali szentmi-
sék után imádkozzuk el.

• December 11-én, vasárnap 15 órától családi délutánra 
várjuk plébániánk családjait.

• December 13-án, kedden fatimai esténk lesz 16 órától.
• December 18-án, vasárnap 16 órától zenés dicsőítés lesz 

a plébániatemplomban.
• December 24-én, szombaton a karácsonyi pásztorjá-

ték 15.30 órakor kezdődik a plébániatemplomban. Az éjféli 
szentmise előtt 23.15 órától karácsonyi koncertet ad Dankos 
Attila.

• December 25-én és 26-án a vasárnapi rend szerint lesz-
nek a szentmisék plébániánkon.

• December 29-én, csütörtökön van a bazitai templom 
szentségimádási napja. A szentségimádás délelőtt 10 órakor 
kezdődik és 16 órakor szentmisével ér véget. 

• December 30-án, pénteken, Szent Család ünnepén az 
esti szentmisében külön áldásban részesítjük a családokat. 

• December 31-én, szombaton az év végi hálaadó szent-
mise 16 órakor kezdődik. Éjjel 23.30 órától közös zsolozsma 
imádságra és szentségimádásra várjuk azokat, akik az új esz-
tendőt az Úrral szeretnék elkezdeni. 

• Január 5-én, elsőcsütörtökön 17 órától a lelkipásztoro-
kért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát.

• Január 6-án, pénteken, az Úr megjelenésének ünnepén 
reggel 7 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék. Bazitán 
e napon 16 órakor van szentmise. 17 órától a plébániai Kari-
tász-csoport tart imaórát a plébániatemplomban.

• Január 7-én, elsőszombaton a fatimai rózsafüzért imád-
kozzuk.


