
Templomunk újonnan induló kiskórusába várjuk szeretettel azokat a 
leányokat, - alsósoktól, a gimnazistákig - akik szívesen énekelnének a 
szentmiséken, hangjukat Isten szolgálatába állítva. A próbák heti rendsze-
rességgel szombatonként lesznek 14.00-15.00 között. Jelentkezni 
Preisinger Virágnál (a kántornövendékünknél) lehet, a vasárnapi 10 órás 
szentmise után személyesen, vagy a hirdetőtáblára kitett elérhetőségek 
egyikén. Bátorítunk minden fiatal leányt, erre a szép szolgálatra, hiszen: 
"Kétszeresen imádkozik, aki énekel!" 

Október 13-án, csütörtökön lesz következő fatimai esténk, amelyen 
Kirchknopf Gergely egyházmegyénk diakónusa lesz a vendégünk. 16 órától 
a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra, 18 
órakor pedig szentmise, Mária-ájtatosság és körmenet kezdődik. 

Október 14-én, pénteken 16.30-tól lesz az elsőáldozók és szüleik gyón-
tatása. Kérjük, hogy az érintettek jöjjenek és éljenek a bűnbocsánat nagy 
ajándékával, hogy a gyermekekkel együtt minél több szülő és családtag is 
magához vehesse Jézus Testét! Jövő vasárnap a 11.30-kor kezdődő 
szentmise keretében lesz az elsőáldozás. Imával kísérjük elsőáldozó fiatal-
jaink és családjaik életét! 

A Családkapocs Egyesület október 14-én, pénteken 17 órától a Szent 
József Közösségi Házban Bibliai ételek címmel előadást szervez. Szeretet-
tel várják mindenkit. 

Jövő vasárnap, okt. 16-án tartjuk a bazitai templom búcsúját, Avilai 
Szent Teréz ünnepét. Várjuk a helybelieket és a vendégeket is, hogy a 
megújult templomban köszönthessük patrónánkat! 

A Verbum Dei Missziós Család zalaegerszegi csapata  szeretettel hív és 
vár minden érdeklődőt a következő Lelki Napjára, melyet ezúttal a nem-
zetközi VerbumDei Közösség elnöke, Rodrigo Carriso Moya fog vezetni! A 
Lelkinapot október 22-én, szombaton, 15.00 és kb.18.30. között, a Kertvá-
rosi  templom Szent József Közösségi Házában tartjuk. Az ünnepi alkalom 
Szentmisével záródik. 

A Jézus Szíve Ferences Plébánia október 28-31. között zarándoklatot 
szervez Međugorje-be, amely díja 40.000 Ft és 100 euro. Indulás pénteken 
reggel 6 órakor az Interspar parkolóból. További részletekért érdeklődni a 
ferences plébánián lehet. 

2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magya-
rországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyaror-
szág, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden 
katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus 
valláshoz tartozását. Ha valakinek segítség kell az elektronikus kitöltéshez, 
szívesen biztosítunk ehhez lehetőséget. 

Plébániai Hírlevél 
2022. október 9. 

Évközi 28. vasárnap 
 

 

 

Szent József, légy házunk ura! 

 

Kifejezetten tetszik most az ismert Szent József imádságunk címben is 
idézett sora. Bár, néhány évvel ezelőtt még nem gondoltam arra, hogy 
lesz nekünk egy olyan házunk, amely Szent József nevét viseli. Ennek a 
háznak most nevében is és ténylegesen is Szent József legyen a gazdá-
ja, aki a Szent Családnak hű sáfárja, Jézus gondviselő nevelője és Mária 
hűséges hitvese volt. Így most ő hív meg bennünket, és minden kertvá-
rosi, sőt minden zalaegerszegi fülébe súgja az ismert mondást: „mi 
casa, su casa”, vagyis „az én házam a te házad!” Bárki, aki használja, 
miközben tiszteli a ház urát, kell, hogy olyan gonddal és odafigyeléssel 
használja, mintha a sajátja lenne! 

De miért pont Szent József?  
Először is talán, mert Szent József évében kezdődtek el a Közösségi 

Ház munkálatai, így már az alapoktól neki ajánlhattuk plébániánk újon-
nan épült, csodaszép épületét. 

Másod sorban, mert Jézus közösségének, az Egyháznak Szent József a 
pártfogója. Aki őre volt Máriának és védelmezője Jézusnak, szeretnénk, 
hogy formálódó egyházközségünknek ily’ módon is kifejezett védelme-
zője legyen. Ajkunk fohásza Egyházunk kedves énekének újabb két sora 



legyen: „tiéd volt a Szent Családnak minden gondja: ma is te légy Egy-
házunknak Pártfogója!” 

Harmadikként pedig azért, mert így is tudjuk kötni a kertvárosi temp-
lom épületegyüttesét Mindszenty Józsefhez, akinek védőszentje Szent 
József volt, és aki egykor Zalaegerszegen szolgált hitoktatóként, majd 
plébánosként. Itteni szolgálatának egyik központi célja volt, hogy élet-
erős keresztény közösségeket hozzon létre és szellemileg-lelkileg meg-
talpalva őket olyan hívekké formálja, akik képesek a társadalomban a 
keresztény hit tanítása szerint alakítani a mindennapi életet. 

Szolgálja ez a ház az itt élő közösséget, hogy annak tagjai – mint élő 
kövek az Építőmester kezében – együtt formáljanak egy szebb, boldo-
gabb, békésebb, Istennek tetsző életet! 

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. 
 

Szentmiséinken is imádkozzunk Szt. Rafaelhez, a betegek gyógyulásáért: 
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 hív-
nak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkü-
letet! Ámen. 

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

Plébániánk októberi imaszándéka: Hitoktatás eredményességéért! Azért, 
hogy a hitoktatók és szülők közösen dolgozzanak, elkötelezettek legyenek, 
szeretetükkel tudják Jézushoz vezetni a gyermekeket! 

 

Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztelés 

Rövid Adelina: 2002. október 2. 
Nagy Vendel Gábor: 2002. október 2. 
Isten éltesse közösségünk új tagjait! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

Október 10, hétfő, 7 óra: + Ferenc 
Október 11, kedd, Szent XXIII. János pápa,  
 11 óra: Kustán Dezsőné Németh Judit temetési szentmiséje 

18 óra: + Tibor és szülők 
Október 12, szerda, 18 óra: + János édesapa (+11.évf.), +Julianna 

édesanya (+1.évf) 
Október 13, csütörtök, 18 óra: + Kálmán édesapa és fia József 
Október 14, péntek, Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú, 18 óra: A 

Segítő Szűzanya tiszteletére 
Október 15, szombat, A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz 

és egyháztanító , 7 óra: + Ilona és József szülők, +  családtagok 
Október 16, Évközi XXIX. vasárnap  

7 óra: Balogh és Lőczi család élő és + tagjai 
8.30 (Bazita): + Katalin 
10 óra: + Teréz és Imre testvérek, élő és + családtagok 
11.30 óra: Elsőáldozókért 
18 óra: +  János férj, édesapa, nagyapa, + szülők, nagyszülők, + 
Klára és Márta testvérek 
 

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik segítettek, 
hogy a Közösségi Ház megáldására és átadó ünnepségére méltó kör-
nyezetet tudjunk biztosítani. Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy 
szorgos kezek, fürge lábak, tenni akaró emberek, tettre kész fiatalok és 
lelkes felnőttek miként tudnak összefogva dolgozni, sok-sok munkát 
rövid idő alatt elvégezni. 

Köszönjük, hogy ilyen sokan sajátjuknak érzik a templomot, az al-
templomot, közösségi házat és ezek környezetét, és hajlandók idejük-
ből áldozni erre a nemes célra! 


