
 

A Zalaegerszegi 71. számú Zrínyi Miklós cserkész csapat szeretettel várja a 
cserkészeket , illetve a cserkészet iránt érdeklődőket a november 26-án megren-
dezésre kerülő társasmaratonra. Részletek a plakáton olvashatók. 

Adventben reggel 6 órai kezdettel roráté szentmisék lesznek, így hétközna-
ponként nincsenek esti szentmisék, valamint vasárnaponként is reggel 7 óra 
helyett 6 órakor lesz szentmise. Minden szerdán és szombaton a hajnali szentmi-
sék gyertyás szentmisék lesznek. 

Az Adventben ismét Lelkigyakorlatot szervez a Verbum Dei Család zalaeger-
szegi közössége Plébániánkon, melyre szeretettel hívják, várják mindazokat az 
érdeklődőket, akik szeretnék az idei Adventben elmélyíteni hitüket és lelki 
várakozásukat. "Az ünnep olyan, amilyen a készület ideje volt."-mondta egy 
résztvevőnk tavaly. A lelkigyakorlat három hétfői alkalomból (dec. 5, 12, 19.) és 
személyes imaidőből áll. Kérjük a jelentkezőket, hogy a részvételi szándékról a 
Plébániát értesíteni szíveskedjenek a nyomtatandó anyagok miatt. 

Plébániai Karitász csoportunk a helyben élő rászoruló családok javára adventi 
adománygyűjtést szervez, amely során tartós élelmiszer és pénz-adománnyal 
segíthetünk, melyeket a templomban lehet leadni. Ehhez kapcsolódóan decem-
ber 10-én, szombaton 15 órától jótékonysági Adventi Teadélutánra tartunk. 
Színes programokkal várjuk plébániánk közösségét a Szent József Házba ezen a 
napon, melynek teljes bevételét a Karitásznak ajánljuk fel. Kézműves termékeket 
és sütemény felajánlásokat hálásan fogadunk. Részletek a kihelyezett plakáton 
olvashatók.  

Tisztelettel kérjük az altemplomban nyugvó elhunytak hozzátartozóit, hogy a 
Mindenszentek során elhelyezett koszorúkat és egyéb dísztárgyakat legyenek 
kedvesek hazavinni. A hely szűkössége miatt egy hétig tudjuk még tárolni ezeket, 
ezt követően kidobásra kerülnek. Köszönjük segítségüket! 

Megérkezett az Adoremus decemberi száma. Az előfizetők átvehetik a sek-
restyében. Ugyanitt tájékozódhatnak a jövő évi Adoremus és Új Ember előfizetői 
árakról. Sajnos az áremelkedés ezt a két kiadványt is érinti. Kérjük, aki nem 
szeretné a jövő évre előfizetni ezeket, jelezze a Plébánia hivatalban dec. 5-ig. 

A szombathelyi Boldog Salkaházi Sára Technikum és Kollégium felvételt hir-
det a nyolcadikos diákok számára a 2023-2024-es tanévre. 

Székely János megyéspüspök azzal a céllal alapította meg ezt az iskolát, hogy 
olyan szakembereket képezzenek, akik az oktatás területén és a szociális ágazat-
ban nagy odaadással, szakértelemmel és szeretettel gondoskodnak a rájuk bízott 
gyermekekről és idősekről.  

Vidéki tanulók a technikum kollégiumába, a Boldog Brenner János Kollégium-
ba nyerhetnek felvételt! 

Bővebb felvilágosítás a templom hirdetőtábláján lévő plakáton és az intéz-
mény honlapján olvasható. 

 

.Plébániai Hírlevél 
2022. november 20. 

Krisztus, a Világmindenség Királya 
 

 

 

Egy könyv mind fölött 
 

Tolkien világhírű regényének, a Gyűrűk urá-
nak vezérgondolata, hogy van egy gyűrű, ami 
mind fölött áll, aminek birtoklása minden erő 
birtoklását is jelenti. Ilyen értelemben talán 
nem is most kellene ezt a címet használni, ha-
nem pl. Szentírás vasárnapja alkalmával, amikor 
a Könyvek Könyvéről, a Bibliáról kellene gondo-
latokat megfogalmazni. 

Akkor miért ezt a címet választottam? Mert mostanában talán több 
szó esett a misekönyvről, mint a Bibliáról, hiszen nemrégiben készült el 
az új, magyar nyelvű fordítása a római misekönyv harmadik kiadásá-
nak. 

Római katolikus Egyházunkban az egység még erőteljesebb kifejezé-
se próbál lenni, hogy a római liturgiát vette át a többi, Rómával egy-
ségben lévő latin rítusú közösség is, hogy bárhol is járunk, mindenkép-
pen ugyanúgy legyen bemutatva a legszentebb áldozat. Isten szent 
misztériumait ugyanúgy ünneplik apró falvak kicsiny kápolnájában és a 
fővárosok katedrálisaiban is.  

Egy könyv mind fölött, hiszen ez határozza meg az ünneplésünk 
formáját, a szentmise bemutatásának menetét, a liturgikus ünnepein-
ket, stb. 

Egy papnak ez az elsőszámú munkaeszköze, így aztán nekem is újra 
meg kell fogalmaznom, mit is jelent számomra a legszentebb áldozat 
bemutatása. Krisztusnak, a Világmindenség Királyának fölszentelt papja 
vagyok és újra meg újra tudatosítanom kell magamban, hogy mit, mi-
ért és hogyan teszek a szentmisén. 

Eddig sem voltam és ezután sem leszek másabb, nem lesz mélyebb 
vagy magasabb a hangom, nem kell másként tennem, mondanom, 
vezetnem a liturgiát, mint eddig, de mégis egyre nagyobb odafigyelés-
sel, még mélyebb átéléssel, a szavakat tudatosan, a gesztusokat kifeje-
zően és szépen kell végeznem a szentmise bemutatását. Valakinek ez 



„csuklóból” jön, nemek nem! Most is vannak dolgok, amelyeket bár-
mennyire is pontosan igyekszem megtenni, biztosan pontatlan vagyok. 
De ez nem ok arra, hogy ne próbáljam meg! 

Tíz év – tudom – nem nagy idő, de mégis elég, ahhoz, hogy vannak 
szövegek, szófordulatok, amelyek belém ivódtak, nehéz lesz megszok-
nom, hogy most egy kicsit másként kell majd mondanom. 

És mivel megérkeztek plébániánkra is az új könyvek, a mai napon 
megáldjuk őket és igyekszünk fokozatosan megtanulni a változásokat. 
Ami a hívek részét jelenti, az valóban nem sok változás: 

A „gyónom a mindenható Istennek” résznél, amikor arra a helyre 
érünk, hogy: „kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz 
Máriát”, itt nem mondjuk a “szeplőtelen” kifejezést. 

Talán, ami a legjelentősebb lesz, hogy egyes részeknél majd nem a 
megszokott felszólítást halljuk, és mégis szokott módon kell folytatni… 
Pl. a bűnbánati résznél, az Imádkozzatok testvéreim felszólításnál az 
adományok előkészítése után, vagy az „Íme, az Isten bárányánál”. 

Ahogy az áldásban is szerepel, legyen csakis az Isten tiszteletére le-
foglalva, imádságai pedig dicsőítsék Istent, és emelje szívünket az Úr-
hoz! 

 
Ima a Szombathelyi Egyházmegyéért 

Mindenható Örök Isten, áldd meg, oltalmazd, és töltsd el kegyelmeddel 
egyházmegyénket!  

Áldd meg papjainkat, szerzeteseinket és papnövendékeinket! Add, hogy 
őrizzék az imádság lelkületét, és a nagylelkű, szolgáló szeretet útját járják! 
Add, hogy hűségesek maradjanak a kereszthordozás idején is! 

Áldd meg egyházmegyénk családjait! Adj a házastársaknak hitet, hűséget 
és őszinte szeretetet!  

Áldd meg fiataljainkat! Segítsd őket, hogy növekedjenek a szív bölcses-
ségében, az irántad és a felebarát iránti szeretetben!  

Áldj meg egyházmegyénkben minden Téged követő keresztényt, és áldd 
meg mindazokat, akik talán még nem is tudják, de utánad vágyakoznak! 
Fölajánlom imádságomat, szenvedésemet, szeretetemet egyházmegyénk 
egész közösségéért.  

Boldogságos Szűz Mária, Egyházunk Anyja – könyörögj értünk! 
Szent Márton, egyházmegyénk védőszentje – könyörögj értünk! 
Egyházmegyénk összes szentjei és boldogjai - könyörögjetek értünk! 

Ámen. 
 

Plébániánk novemberi imaszándéka: A kertvárosi és a bazitai templom 
hirdesse Isten dicsőségét. Hálából a mesteremberek által elvégzett mun-
káért és, hogy az itt élők is elkötelezett hívő életet éljenek! 

 

Anyakönyvi hírek: 
 

Temetés 

Horváth Ferenc: 2022. november 17. 

Nyugodjék békében! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
November 21, hétfő, A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templom-

ban, 7 óra: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért, akikről senki sem emlé-
kezik meg 

November 22, kedd, Szent Cecília szűz és vértanú,  
 8 óra: Dabronyi Katalin temetési szentmiséje 

18 óra: + Ferenc férj, édesapa, nagyapa (+1.évf.) 
November 23, szerda, Szent I. Kelemen pápa és vértanú; Szent Kolumbán 

apát, 18 óra: Élő családtagok 
November 24, csütörtök, Dung-Lac Szent András áldozópap és társai, viet-

námi vértanúk, 18 óra: + Szülők és családtagok 
November 25, péntek, Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú, 18 óra: 

Hálából 
November 26, szombat, 7 óra: + Családtagok  
November 27, Advent I. vasárnapja 

(!!!) 6 óra: Bognár és Köcse család élő és + tagjai 
8.30 (Bazita): Hálából 90 évért 
10 óra: + János férj, édesapa, nagyapa 
18 óra: + Gyula férj, édesapa (+14.évf.) és a család élő tagjai  
 

A mai vasárnap Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan a Katolikus Karitász 
javára gyűjtjük a perselyadományokat. Hálásan köszönünk minden nagylelkű 
adományt, amellyel támogatják a szeretetszolgálatot! 

Ma délután 15 órától várják a testvéreket a ferences templomba a Kari-
tász jótékonysági műsorára. Részletek a hirdetőtáblára kihelyezett plakáton. 

November 23-án folytatódik a „Nehéz kérdések, világos válaszok” – on-
line előadássorozat. 18 órától a Közösségi teremben van lehetőség élőben 
bekapcsolódni az on-line előadásba, majd arról való beszélgetésbe. Várunk 
mindenkit szeretettel! 

November 25-én, pénteken 17 órától folytatódik az Imaiskola. 
November 26-án 14 órától a Szent József Közösségi Házba Adventi koszo-

rúkötésre várjuk az érdeklődőket! Az elkészült adventi koszorúkat november 
27-én, advent 1. vasárnapján a 10 órakor kezdődő szentmisében áldjuk meg. 


