
 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

A heti szentmisék rendje: 
Május 13, hétfő, A Fatimai Boldogságos Szűz Mária, 18 óra: Hálából 
Május 14, kedd, 18 óra: + Simonics József és Adrienn, család minden + tagja 
Május 15, szerda, 18 óra: + Ferenc és Ilona szülők 
Május 16, csütörtök, Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú, 18 óra: + 

Szülők: József, Gizella és Mária 
Május 17, péntek, Boldog Scheffler János püspök és vértanú, 18 óra: + Ist-

ván férj, édesapa, nagyapa és + Jolán testvér 
Május 18, szombat, Szent I. János pápa és vértanú, 7 óra: + Etelka (+10.évf.) 
Május 19, Húsvét 5. vasárnapja 

7 óra: + Sándor édesapa 
8.30 óra (Bazita): + Horváth Rudolf férj és édesapa (+5.évf) 
10 óra: + Szülők, testvérek és hozzátartozók 
18 óra: + Szülők, nagyszülők 
 

Május a Szűzanyának szentelt hónap. Minden esti szentmise előtt 17.40- től 
májusi litániát imádkozunk. 

Május 13-án Fatimai esténk lesz, amelyet Kovács József zalaegerszegi káplán 
vezet. 16 órától mindenkit szeretettel várunk!  

Augusztustól az év végig terjedő időszakra szentmiseszándékokat lehet elő-
jegyeztetni május 16-án, csütörtökön 16 órától a plébánia hivatalban. 

Plébániánk elmúlt évét bemutató Évkönyv még megvásárolható az újságos 
asztalon. Az Évkönyv ára 1200 Ft.  

Megjelent a Martinus újság májusi száma, amely megvásárolható az újságos 
asztalról. 

Májustól októberig minden hónap 15-én 17 órától a szentgotthárd-
rábakethelyi Mindenszentek Templomból a Jó Pásztor Kápolnáig zarándoklatra, 
18 órától pedig ünnepi szentmisére várják a Testvéreket, hogy közösen imád-
kozzunk Boldog Brenner János közbenjárását kérve papi hivatásokért. Részletek 
a hirdetőtáblán lévő plakáton olvashatók. 

Június 22-én, Szombathelyen Jubiláns Házaspárok Találkozójára várják azokat 
a házaspárokat, akik ebben az évben ünneplik házasságkötésük kerek évforduló-
ját. Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet június 11-ig.  

Fiatal felnőtt közösség indul plébániánkon. Találkozó május 17-én 19.30-kor. 
 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. • Telefon: 92/320-626 
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óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél  
 

2019. május 12. 
Húsvét 4. vasárnapja – Jó Pásztor vasárnapja 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bizonyára, akik nálamnál sokkal nyitottabb szemmel és szívvel járják a vilá-

got, már sok helyen megfigyelték, hogy milyen mesterien megmunkált kis táb-
lák, cégérek tudták tarkítani a középkori városaink utcácskáit. Egy-egy céhnek, 
műhelynek, boltnak, üzletnek ez volt a „reklámfelülete”. Én erre akkor figyeltem 
fel, amikor papnövendékként mentünk a Budai várba, hogy a Mátyás-
templomban részt vegyünk egy szentmisén. Bizony, a budai várban nem csak 
megőrizték ezeket a cégéreket, hanem van, ahol újonnan helyeztek el valami 
hasonlót. Aki ezekre a korai „plakátokra” tekintett egyből tudta, hogy miféle 
bolt van ott, sőt értékítéletet tudott mondani arról is, hogy mennyire mestere a 
szakmának a tulajdonos. 

De, bizony az is előfordulhatott, hogy hiába volt valakinek jó portékája, ha 
nem volt megfelelő hely az árusításra, vagy nem volt elég induló tőkéje, hogy 
kellő „csomagolásban” tudja piacra dobni termékét. Több száz évvel ezelőtt is 
úgy volt, mint napjainkban: ha valaminek híre ment, akkor az kelendőbb volt, de 
amiről nem is tudtak, az után nem kutattak. 

Én vagyok 
a Jó Pásztor 

Jó bornak is kell a cégér – és a Jó Pásztornak? 
 



Talán nem véletlen, hogy kialakult a mondás: „Jó bornak is kell a cégér”. Ha 
ezen alapgondolatokból indulunk ki, akkor kezd felderengeni annak súlya, hogy 
miért fontos egy olyan nap, amikor a papi és szerzetesi hivatásokról is szó esik. 
És mindezt olyan zászló alatt tesszük, hogy Jézust, mint Jó Pásztort állítjuk pél-
daképül minden pap, szerzetes és világi hívő elé. 

Legyen bármilyen isteni alapítású egy életforma, vagy egy dolog, ha arról 
nem beszélünk, ha azt nem mutatjuk fel ma is élhető, megélhető életformaként, 
akkor egy idő után nem is tudnak róla, nem lesz ismerete minderről az embe-
reknek. 

Szent János evangéliuma több olyan kijelentést is tesz, amikor valami sajátos 
oldalról mutatkozik be Jézus. Ezek a híres „én vagyok” beszédek: Én vagyok a 
szőlőtő; a Út, Igazság, Élet; ajtó a juhok számára; világ Világossága; Égből alászál-
lott élő kenyér; Jó Pásztor. 

Kell, hogy a mai embernek is beszéljünk mindezekről. Újra el kell monda-
nunk, be kell mutatnunk őt. Méghozzá olyan formában, hogy az embereknek 
legalább egy szikrányi „gusztusa” legyen belekóstolni a keresztény életbe. Pláne, 
ha a papságról van szó! 

Napjainkban is annyi lejárató kampány folyik, hogy besározzák a papságot, 
tönkretegyék azt a Jó Pásztor ideált, akit nekünk töredékes és gyenge papoknak 
egyre inkább követnünk kell és meg kellene valósítanunk. 

Törekedjünk arra, hogy a papi életet sem valami selejtes életformaként mu-
tassuk be, hanem élhető életként, amelyben sokaknak kellene részesedni! 

 
Vendég papnövendékek plébániánkon 

 

Kelemen Dávidnak hívnak, Sopron-
kövesdről származom, a Győri Egyházme-
gye másodéves papnövendéke vagyok. 
Családomban vallásos nevelést kaptam; a 
szüleim már kisgyermek koromban elvit-
tek a templomba, a szentmisékre, és 
nagyszüleim is jó példával jártak elöl. A 
papi hivatás iránt egyetemista koromban 
kezdtem el komolyabban érdeklődni. 
Több éves gondolkodás után, 2017-ben 
jelentkeztem a győri szemináriumba. Ön-
kéntelenül is felmerült bennem a kétség: 
mit hoz a jövő? Hiszen az áldozópapság 
Szent Ignác szerint a legnagyobb megtisz-
teltetés, ami embernek juthat. Vajon al-

kalmas vagyok-e arra, hogy a rám bízott feladatot teljesítsem? A lelki nyugalom, 
amit éreztem, segített leküzdeni a kétségeket, és Isten segítő kegyelmében bíz-
va kimondtam az igent. 

Hálás vagyok, hogy Isten megérintett és megszólított, hogy a nehéz hely-
zetekben is megtapasztalhattam segítő kegyelmét. Kérem, imádkozzanak a pa-
pokért, a papnövendékekért, papi és szerzetesi hivatásokért! 

 
Patocskai Gergelynek hívnak, 

1999-ben születtem Sopronban. Egy 
mélyen hívő családból jöttem, ahol 
nagyon fontos volt az Istennel való 
bensőséges kapcsolat. Otthon megta-
nultam, milyen jó, hogy van egy Isten, 
akire mindig számíthatunk és, hogy 
mennyire boldogok leszünk, ha az Ő 
akaratának engedelmeskedünk. Kisko-
rom óta ministrálok. A soproni domon-
kosokhoz jártunk a családdal szentmi-
sére, ahol sok hiteles papi példát lát-
tam. Nyolcadikos voltam, amikor már 
nemcsak a vasárnapi szentmisékre jár-
tam el, hanem hétköznap is járultam az 
Oltáriszentséghez és gyakrabban mentem gyónni. Barsi Balázs ferences szerze-
tes atya nagyon nagy hatással volt rám, és több megerősítő jel is arra biztatott, 
hogy a papi hivatás mellett döntsek. Az utóbbi két évben sokat jelentett szá-
momra a Sopronban nemrég megnyílt örökimádási kápolna, ahova a nap bár-
melyik órájában bemehettem imádni az Urat. Úgy gondolom, a papság egy na-
gyon nehéz út, amely sok felelősséggel, de rengeteg örömmel is jár. Kérem a 
kedves híveket, hogy imádkozzanak értem és a többi kispapért, hogy kitartsunk 
emellett a nagyszerű hivatás mellett! 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés: 

Hácskó Istvánné Leidl Erika Paula: 2019.május 8. 

Kovács Endre: 2019. május 10. 

Nyugodjanak békében! 
 


