
Július 25, szombat, Szent Jakab apostol, 7 óra: + Anna és Ferenc nagyszü-
lők és fiúk: Ferenc 

Július 26, Évközi 17. vasárnap 
7 óra: + Szülők, nagyszülők 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + László férj, édesapa 
18 óra: + István 

 

Véget ért az imatábor. Hálásan köszönjük mindazok áldozatát, akik segí-
tették annak megvalósulását, akár adományaikkal, akár imáikkal támogattak 
bennünket! Továbbá köszönjük a környéken lakók türelmét! 

Július 22-én, szerdán, a reggeli szentmisét követően Szent Rita közbenjá-
rását kérő kilencedet imádkozunk. 

Ezen a héten szerdától péntekig (22-25-ig) nem lesz hivatali szolgálat a 
Plébánián.  

Jövő vasárnap a délelőtti szentmise után lesz a közlekedési eszközök meg-
áldása, amely Szent Kristóf ünnepéhez kapcsolódik, s amelyet plébániánk a 
Magyar Autóklub Zalaegerszegi Szervezetével közösen rendez meg. Szeretet-
tel várjuk a Testvéreket közlekedési eszközeikkel együtt, hogy közösen imád-
kozzunk a közlekedők biztonságáért. 

Augusztus 22-én Plébániai közös kirándulást szervezünk, amelyen részt 
lehet venni autóbusszal, vagy kerékpárral. Részletek a hírlevélben! Várjuk 
jelentkezésüket! 

Jubiláns házasok találkozója lesz, de idén nem Szombathelyen a Székes-
egyházban, hanem ha Esperesi kerületi szinten tartjuk a Mária Magdolna 
Plébániatemplomban az ősz folyamán. Az időpont még kialakulóban, de ad-
dig is várjuk a jubiláns házaspárok jelentkezését, akik szívesen részt vennének 
a közös hálaadáson!  

A Szent Család Óvoda óvodapedagógus munkatárs jelentkezését várja. 
Részletek az óvoda honlapján. 

Megjelent plébániánk magazinjának, az Örömhírnek nyári száma. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan, most is plébániánk tagjai vallanak benne hitükről, 
istenkapcsolatukról. Valamint szeretnénk figyelmükbe ajánlani egyházme-
gyénk kiadványát, a Martinus újságot. Mindkettő megvásárolható az újságos 
asztalról. Megérkezett az Adoremus augusztusi száma. Az előfizetők átvehe-
tik a sekrestyében. 
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2020. július 19. 
Évközi 16. vasárnap 

 
 

 
Hogy a plébánia továbbra is a közösségek közössége legyen 

 
Az elmúlt héten gyermekek és fiatalok lelkes csapata lakta be a plébániát, 

annak udvarát, templomunkat és környékét. Volt ebben mindenféle program: 
lelkiség, sport, játék, szellemi feladat. Kihívásvolt nemcsak a táborozóknak, de a 
tábor szervezőinek és segítőinek egyaránt. A gyerekek által pezsgő élet és min-
dent átjáró vidámság volt a kertváros ezen részén. 

És miközben teljes figyelmet próbáltam szentelni a fiatalokra, plébániánk éle-
tében egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk el: Képviselő testületünk egyhangú 
határozatával egy önálló közösségi ház építését kezdeményeztük! 

Hét évvel ezelőtt, július közepén már körvonalazódott, hogy hogyan is fog 
szerveződni a Bazitát és Kertvárost magába foglaló élet akkor, ha önálló plébáni-
ai egységként kezdi meg további életét. 

Akkor az elsődleges szempont az volt, hogy meglegyen az a plébániai épület, 
amely a templommal egységet alkotva lelki központként állnak rendelkezésére 
mindazoknak, akik szervezik ennek a közösségnek életét. Pap és hívek egysége 
szükséges ahhoz, hogy Isten országát tudjuk építeni ott, ahol élünk. 



Hosszú ideje elindított folyamatban jutottunk el idáig. Sok szempontot kellett 
mérlegelni, felmérni az igényt és felvázoltatni a lehetőségeket, mégis mit lehet 
kihozni abból, amink van (terület, meglévő infrastruktúra, anyagi lehetőségek, 
eddigi közösségek). 

Mindezek függvényében készült egy előzetes tanulmányterv, amely a dom-
borzati viszonyokat figyelembe véve, a Plébániatemplom stílusához illeszkedő 
közösségi házat körvonalaz, amely mellett egy nyitott közösségi tér is lenne. Az 
így kialakuló közösségi hely megfelelő méretűnek látszik ahhoz, hogy közössége-
ink programjaihoz helyszínt biztosítson. 

Persze így is lesz olyan, mit nem tudunk majd helyben megoldani, mert már 
most kinőttük még a Mindszenty iskola tornatermét is. De ezek olyan rendkívüli 
alkalmak, amelyek csak egy-egy alkalomra igényelnek külön, nagyméretű hely-
színt, de az év további részében nem tudnánk kihasználni. Ezért egy plébániánk 
méreteihez jobban igazodó, szükségleteinknek inkább megfelelő épületet terve-
zünk kialakítani. 

A templom jelenlegi stílusát kívántuk megjeleníteni arculatában is, és ahhoz 
egy nagyon illeszkedő, vele harmonizáló épületet kialakítani. Nagy könnyebbség, 
hogy Czigány István építész tervező tolla rajzolta a templomunkat, így megkere-
sésünkre vállalta, hogy a közösségi házat is megtervezi.  

Hogy milyen programok lesznek benne, azt már most nekiállunk tervezni, és 
úgy néz ki, ötletben nem lesz hiány… De, természetesen, szívesen fogadunk el 
ötleteket és javaslatokat ehhez is! 

És, ha már közösségi ház épül, akkor megpróbáljuk az altemplom bővítését is. 
Már a templom megépítésekor felmerült annak lehetősége, hogy a templom 
Északi oldalán lévő dombba praktikus lenne az altemplom bővítése. Ennek érde-
kében a fal kiképzése is úgy valósult meg, hogy ott átjáró kerülhessen kialakítás-
ra. Így az újabb térben további koporsós és urnás temetkezési helyek kerülnek 
kialakításra, miközben gyakorlatilag továbbra is egy légtér marad az altemplom. 

Próbálunk különböző támogatásokat, pályázatot megragadni azért, hogy 
mindez megvalósulhasson. Azonban elengedhetetlen, hogy mi magunk is meg-
tegyünk mindent annak érdekében, hogy a további forrásokhoz, valamint a 
munkálatokhoz szükséges önrészt előteremtsük. Ezért egy éven keresztül min-
den hónapban kijelölünk 1-1- vasárnapot, amikor az aznapi perselyadományokat 
kifejezetten erre a célra gyűjtjük. Ez előreláthatólag minden hónap első vasár-
napja lesz (októberben biztosan máskor, mert okt. 4-én „Péterfillérek” utólagos 
gyűjtése lesz).  

Látványtervek megtekinthetők a faliújságon valamint a Plébániahivatalban. 
Kérem, észrevételeiket, javaslattételeiket fogalmazzák meg és osszák meg ve-

lünk! Legyen ez az új projekt is annak kifejeződése, hogy a plébánia valóban a 
közösségek közössége! 

 

Plébániai Közösségek Közös Kirándulása 
Augusztus 22-én, szombaton kb. 10-18 óráig kiránduló napot szervezünk Plé-

bániánk minden tagjának. Tervezzük, hogy eljutunk Zalacsébre, ahol a Trianon 
parkot tekintjük meg, majd Pusztacsatáron folytatódik a program. Mivel átme-
netileg felfüggesztették a személyszállítást a Zala völgye ezen szakaszán, ezért 
kerékpárokkal indulunk útnak. Szinte végig bicikliúton tudunk menni egészen 
Zalacsébig. Onnan, ha alkalmas időjárás előzi meg, akkor gyönyörű mezei utakon 
folytatjuk, ha ingoványos lesz a talaj, akkor aszfaltos úton jutunk el Pusztacsatár-
ra. 

Azoknak, akik nem tudják vállalni a kerékpározást, autóbuszt rendelünk. Így 
aki szeretne, el tud jönni erre a napra. Az autóbusszal jövők is a Trianon parkhoz 
jönnek, majd onnan jutnak el Pusztacsatárra. 

Az étkezést batyus módszerrel oldjuk meg, „ha jöttök, lesztek, ha hoztok esz-
tek” mottóval. 

Jelentkezés a Plébánia hivatalban! Kérjük, jelezzék, hogy kerékpárral, vagy 
busszal kívánnak jönni, mert a jelentkezők létszámának függvényében tudjuk 
megrendelni a buszt. Jelentkezési határidő: augusztus 7. 

 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelő 

Farkas Patrik: 2020. július 12.  
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Tóth Ferenc: 2020. július 16. 
Balogh Károly: 2020. július 16. 
Forró Mária: 2020. július 17. 

Nyugodjanak békében! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
Július 20 hétfő, Szent Apollinarius püspök és vértanú, 7 óra: Élő Ildikó és 

Magdolna és családtagok 
Július 21, kedd, Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító, 7 óra: + 

Édesanya és + nagyszülők 
Július 22, szerda, Szent Mária Magdolna,  

7 óra 
13.30 óra: Kéry Lajos temetési szentmiséje 

Július 23, csütörtök, Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje, 7 
óra: + Férj, édesapa, nagyapa és élő családtagok 

Július 24, péntek, Árpád-házi Szent Kinga szűz,  
7 óra: + Ferenc 
14.30 óra: Salamon Zsuzsanna temetési szentmiséje 


