
Jövő vasárnap, Krisztus Király vasárnapján a szentmiséket követően 
elimádkozzuk a Krisztusnak való felajánlásunk imáját. Aznap a persely-
adományaikat az Egyházmegye karitatív szolgálatának támogatására 
továbbítjuk. Egyúttal aznap kezdődik plébániánk adventi adománygyűj-
tése is, a gyűjtőgömbbe dobott pénzadományaikat, valamint tartós 
élelmiszer felajánlásukat rászoruló családoknak juttatjuk el. A jóté-
konysági gyűjtés december 19-ig tart, Advent 4. vasárnapjáig. Isten 
fizesse meg mindenkinek nagylelkű támogatását és segítségét! 

Szintén jövő vasárnap ünnepli a ferences plébánia Karitász közössé-
ge fennállásának 30. évfordulóját. Jótékonysági műsora nov. 21-én 15 
órakor kezdődik a Jézus Szíve templomban. Részletek a hirdetőtáblán. 

November 27-én, szombaton 10 órától adventi koszorúkötésre hív-
juk a családokat a kápolnába. A koszorúkhoz kérjük, hogy gyertyát, 
gyertyatüskét hozzanak,a többi szükséges kelléket a plébánia biztosítja.  

November 28-án, vasárnap lesz templomunk felszentelésének év-
fordulója. Aznap egyben templomunk szentségimádási napja. Hogy a 
nap közbeni folyamatos szentségimádást biztosítani tudjuk, kérjük, 
jelezze, aki szívesen vállalna nap közben szentségimádási alkalmat! 

Aznap az esti szentmisére várjuk azokat a házaspárokat, akik az idei 
esztendőben házasságkötésük (jubileumi) évfordulóját ünneplik. Min-
dazok, akik az idei esztendőben emlékeznek meg arról, hogy 5, 10,15,… 
éve házasok, az esti szentmisében püspök atyától vehetik át emléklap-
jukat. Várjuk őket és családjaikat az ünnepi alkalomra! 

Boldog Brenner János buszos zarándoklatra várjuk a testvéreket de-
cember 11-én, szombaton. Részt veszünk a püspöki szentmisén, majd 
megtekintjük a Mindszentyről szóló kiállítást. Jelentkezni a 2000 Ft-os 
részvételi díj befizetésével a plébánia hivatalban lehet. Részletek a ki-
helyezett plakáton olvashatók. 

Megérkezett a Martinus újság novemberi száma. Az újságos aszta-
lon megtalálható. Ára 220 Ft. 

Bátorítom a híveket, hogy kapcsolódjanak be a közösségi imába oly 
módon is, hogy akár otthonaikban, akár autóban hallgassák a Mária 
Rádió műsorait, amelyet Zalaegerszegen az FM 104,4-en foghatnak! 
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Magyar Passió – ami még Krisztus szenvedéséből hiányzik 
 

„Amikor feltörte a hatodik pecsétet, 

láttam, hogy nagy földrengés támadt. A 

Nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák, a 

Hold pedig olyan, mint a vér” – meg-
borzadunk a Jelenések könyve ezen 
sorait hallva és azt mondjuk, az ilyen 
egyszerűen nem lehet igaz! Pedig az 
emberiség már egypárszor átélt valami 
olyant, amit leginkább ezekkel a ké-
pekkel lehet visszaadni és érzékeltetni. 
Amikor például az 1950. június 8-ról 9-
re virradó éjszaka is valami hasonló színezetet öltött. De nem a termé-
szet deformálódott el, hanem a teremtett világ koronájaként számon 
tartott ember torzult el olyannyira, hogy nagyítóval sem lehetett találni 
egyesekben irgalmat, könyörületet, emberséget. Eközben azok, akiket 
bántottak, a hit pajzsaiként nőttek lelki óriásokká. 

A film, noha tényszerű, mégsem gyűlöletkeltő, mert nem az a célja, 
hanem, hogy a hívőket megerősítse, a hitetleneket elgondolkodtassa; 
durva, mert az ÁVH emberei nem finomkodtak senkivel, de nem ocs-
mány, hisz sejtetni engedi, de nem mutat be minden kegyetlenséget, 
amivel sárba tiporták a szerzetesek emberi méltóságát; tömény és ke-
mény, hiszen 95 percben néhány szereplőn keresztül kísérli meg bemu-
tatni, amit éveken keresztül százakkal tettek. 

Miért passió? Mert talán ideje lenne komolyan venni, hogy noha a 
szenvedés soha nem vágyott része a keresztény létnek, mégis értelmet 
nyer abban a nagyon mély teológiai összefüggésben, amelyet Szent Pál 
apostol így fogalmazott meg: „Örömmel szenvedek értetek, és testem-

ben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egy-

háznak javára.” /Kol 1,24/ 
Tekintsük meg együtt és tanuljunk a múltból! 



Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyu-
lásáért és a járvány megszűnéséért: 

 

Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a 
mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz 
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének 
hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges 
lelkületet! Ámen. 

Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk! 

 

Anyakönyvi hírek: 
Keresztelés 

Tóth Boglárka: 2021. november 7. 

Szilvás Amira: 2021. november 7. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Varga Kálmán: 2021.november 11. 
Nyugodjék békében! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje:  

November 15, hétfő, Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító,  
7 óra: + Erzsébet és László szülők 

November 16, kedd, Skóciai Szent Margit, 18 óra: Hálából 
November 17, szerda, Nagy Szent Gertrúd szűz,  

12.30: Horváth Zoltán temetési szentmiséje 
18 óra: + Lenke és János szülők 

November 18, csütörtök, Szent Péter- és Szent Pál bazilikák fel-
szentelése, 18 óra: + Jenő férj, édesapa 

November 19, péntek, Árpád-házi Szent Erzsébet,  
 11 óra: Nagy Józsefné Sipos Piroska temetési szentmiséje 

17 óra!: Gecseg család tagjaiért 
November 20, szombat, 7 óra: + Zoltán 
November 21, Krisztus, a mindenség Királya 

7 óra: + Mária és Sándor szülők 
8.30 (Bazita) ELMARAD 

10 óra: + Károly és Rozália szülők 
18 óra: + Gyula férj, édesapa 

Mivel a bazitai templom felújítási munkálatai olyan szakaszban van-
nak, amelyek túl nagy porral, felfordulással járnak, és nehéz megoldani 
a méltó körülmények biztosítását, egy ideig szünetelnek a bazitai 
szentmisék. Amennyiben igény mutatkozik rá, szívesen megtartom 
ugyanabban az időpontban, a kertvárosi templomban a szentmisét, de 
addig, kérem, hogy valamelyik kertvárosi szentmisére (7, 10, 18 óra) 
jöjjenek át, imádkozzunk közösen! Imádkozzunk azért is, hogy minél 
előbb olyan körülmények legyenek, amely, ha nem is végleges, de al-
kalmas lesz arra, hogy újra megtarthassuk ott a szentmiséinket! Köszö-
nöm a bazitai közösség megértést, áldozathozatalait! 

A mai vasárnap a szegények világnapja. Ezen alkalomból Ferenc pá-
pánk levélben fordul valamennyiünkhöz, amelyet megtalálnak a faliúj-
ságon, illetve plébániánk honlapján. 

November 19-én, pénteken, az esti szentmise előtt 16.45-től Szent 
József kilencedre várjuk a Testvéreket! Ez egyben a Szent József-évben 
végzett imakilencedünk záró alkalma. Utána a szentmise 17 órakor 
kezdődik! 

Aznap, november 19-én közös moziestre hívjuk a kedves testvére-
ket. A Magyar Passió című filmet 18 órai kezdettel vetítik a Cinema City 
(Pláza) moziban, amely után lehetőség nyílik a főszereplőt alakító Eper-
jes Károly művészúrral való beszélgetésre is. Ismerjük meg közösen a 
magyar katolikus Egyház 1950-es évekbeli helyzetét, miként történt a 
szerzetesrendek ellehetetlenítése, szerzetesek szétkergetése! 

A Szent József tematikus év lezárása december 8-án lesz. Addig is 
kérjük Szent József közbenjáró imáit családjainkért, otthonainkért! 
Aznap este különösen is várjuk a szentmisére édesapákat, családfőket, 
valamint mindazokat, akik otthonukba fogadták Szent József ikonját és 
imádkoztak családjaikért. 

Jövő szombaton, november 20-án csatlakozunk a világméretű 
szentségimádáshoz, amelyben hálát adunk a NEK kegyelmeiért. Bár 
véget ért az Eucharisztikus Kongresszus, Jézus, ígéretéhez híven, köz-
tünk maradt. Ő Úr s Király a föld felett. Ezért, hálát adva a Kongresszus 
ajándékaiért, Őt imádjuk az Oltáriszentségben, de hozzá imádkozunk 
otthonunk csendjében is. A szentségimádás kezdése: 17.00. Várunk 
mindenkit szeretettel, különösen azokat, akik el tudtak jutni a kong-
resszus valamely programjára! 


