
A mai vasárnap a missziók javára gyűjtjük a perselyadományokat. Hálá-
san köszönjük nagylelkű adományaikat!  

Október 25-től van lehetőség szentmise szándékok előjegyeztetésére a 
következő év első felére. Bátorítom a híveket, hogy szentmisével emlékezze-
nek meg egy-egy élő, vagy elhunyt szerettükről, vagy életük különböző hely-
zeteit ajánljuk a szentmiseáldozattal együtt Isten irgalmába! Aznap az esti 
szentmisét követően közbenjáró imára és szentségimádásra várjuk a híveket! 

Október 28-án 17 órától folytatódik az Imaiskola. Nemcsak a gyerekeket, 
hanem azokat a felnőtteket is várjuk szeretettel, akik szeretnének kis cso-
portban beszélgetni az Evangéliumról. 

Október 29-én férfi zarándoklatot szervezünk Türjére. Jelentkezni a sek-
restyében és Plébánia Hivatalban lehet 5000 Ft részvételi díj meg-fizetésével 
(ami a vacsorát is tartalmazza). 14 órakor indulás, esti órákban érkezés. Rész-
letek a kihelyezett plakáton olvashatók. 

Október 30-án, vasárnap a 10 órás szentmisére különösen is várjuk a 
gyerekeket és családjaikat, és mindazokat, akik valamilyen hangszeren szíve-
sen játszanak Isten dicsőségére! 

Az Altemplom Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódóan október 29-től 
november 2-ig reggel 7 és este 7 között lesz nyitva. Kérjük, hogy aki szívesen 
vállal imaszolgálatot, vagy altemplom felügyeletet - akár csak egy órára is – 
kérjük, jelezze a sekrestyében! 

Felhívjuk az altemplomba látogatók figyelmét, hogy a villanykapcsolást 
mozgásérzékelő vezérli. A kapcsolószekrényben nem szükséges további fé-
nyeket kapcsolni! Legyünk így is takarékosabbak! 

Akiknek elhunyt hozzátartozója nyugszik altemplomunkban, ők igényel-
hetnek mágneskártyát a Plébánia Hivatalban. Kérjük, hogy igényléshez a krip-
ta/urna azonosítót szíveskedjenek előkészíteni! További információért bátran 
forduljanak hozzánk! 

November 1-jén, kedden lesz Mindszentek ünnepe. Azon a napon és 
másnap, reggel 7 és este 6 órakor lesznek szentmisék. Mindenszentek estéjén 
a szentmisét követően közösen lemegyünk az altemplomba, ahol megemlé-
kezünk mindazokról, akik plébániánk tagjai közül az elmúlt évben költöztek az 
örök hazába. Halottak napján a szentmiséket az altemplomban tartjuk. Az esti 
szentmise után elimádkozzuk a halottakért végezhető litániát. Az ünnepekhez 
kötődően teljes búcsút is lehet nyerni, amelyet a tisztítóhelyen levő lelkek 
javára fel lehet ajánlani. Ennek feltételei: kegyelem állapota, szentáldozás és 
imádság a szentatya szándékára, valamint november 1 és 8 között temetőlá-
togatás és ott imádság a meghaltakért, vagy pedig halottak napján egy temp-
lom vagy kápolna meglátogatása és imádság, valamint a szokásos feltételek. 

A Jézus Szíve Ferences templomba érkezik a Medjugorje-i Béke Királynője 
Monstrancia. November 1-jén, Mindenszentek napján egész napos Szentség-
imádást tartanak, ezáltal is bekapcsolódva a békéért folytatott imádságba. 
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Mindszentyneum 
 

Furcsán hat ez a név, még meg kell ta-
nulnunk és meg kell szoknunk. Mert ez 
lett a neve annak a hatalmas múzeum-
nak, amely a mai napon kerül átadásra. 
Noha nem plébániánk területén áll, még-
sem hagyhat bennünket hidegen! Hiszen 
több szállal is kötődni fogunk hozzá. 
Elsőként talán azzal, hogy templomunk 
Mindszenty emlékét is őrizni hivatott. Másod sorban a Közösségi Házunk az 
Ő védőszentjének nevét viseli. Harmadik kapcsolódási pont, hogy egész Eger-
szeg plébánosa volt, valamint összmagyarságunk hercegprímása, végül pedig, 
mert aki végignézi a tárlatot, itt-ott ismerős arcokat láthat, ismerős hangokat 
hallhat... 

A Mindszentyneummal kapcsolatban kérték, fogalmazzam meg, ki is szá-
momra Mindszenty. 

Mindszenty számomra akkor kezdett érdekes lenni, amikor a róla elneve-
zett iskolában töltöttem gimnáziumi éveimet. Ki az, akiről egy iskolát elne-
veznek? – valahogy ez a kérdés is motoszkált bennem. Aztán az évek múltával 
nemcsak történelmi ismereteim alapján kell választ adnom, hogy kicsoda is 
Mindszenty, hanem személyes válaszomat is meg kell tudnom fogalmazni. 
Most, tíz éves papként – ráadásul, miként egykor Mindszenty is, most én is – 
Zalaegerszegen szolgáló papként miként tudok rá tekinteni? 

Elsőként talán látom benne azt, hogy a papi hivatás sem egy statikus élet-
forma, hanem folyamatosan fejlődnie kell, mélyülni és formálódni. Mire is 
gondolok? Tudom, hogy Mindszenty fiatal papként került ide, Zalaegerszegre. 
Tele ambícióval, ötlettel, tenni akarással. Volt benne kurázsi, hogy elindítson 
valamit, amivel a zalaegerszegi hitéletnek lendületet adhatott, próbálta megél-
ni és megértetni másokkal, hogy a Krisztushoz tartozást komolyan kell venni. 
Ehhez pedig kész volt minden követ megmozgatni. Ebből sokan csak annyit 
láttak, hogy kemény volt. Kemény, de elsősorban önmagához. És sajnos ez a 
hajlíthatatlan eltökéltsége biztosan hozott olyan élethelyzeteket, amelyekben 
nem jól döntött, nem úgy szólt, hogy abból mindenki a reá bízottakért felelős 
lelkipásztor szavait hallotta ki. Volt ilyen, igen, ez is Mindszenty. De amint 
kezdtem, számomra azért fontos az ő személye, mert benne kirajzolódik, hogy 
papságunk nem statikus, hanem folyamat. Hiszen az évek a büszke fiatalból 



alázatos idős papot faragott, a fiatalos lendületből megfontolt lépések lettek, a 
harcos és tettre kész kezekből pedig egyre többet imára kulcsolt kezek váltak, 
a mindig futó lábak egyre többet az Úr előtt leboruló térdekké hajlottak. 
Mindszenty papsága egy gyönyörű példa arra, ahogy Isten kezében, mint az 
agyagozó Mester kezében hogyan formálódik egy élet, ha hagyja, hogy Isten a 
próbatételek által alakítsa szívünket az Ő Szíve szerint. 

Másodsorban Mindszenty számomra az a pap, akit a körülötte lévő világ 
mindig olyannak lát, hogy egyfolytában harcol. Pedig ő csak azért kényszerült 
megvívni ideológiai csatákat, mert egyedül Krisztusnak akart szolgálni. Ideo-
lógiák viharában nehéz lehetett egyenesen állni. De ő sem volt olyan, aki 
„széltől lengetett nádszál” módjára élte volna életét, csak, hogy előnyökhöz 
jusson. Sokan ezt konokságnak, makacsságnak, vaskalaposságnak, szemellen-
zős életnek titulálták. Pedig „csak” következetesen Krisztus papja kívánt len-
ni. Egyedül Krisztus előtt hajtott térdet, pedig Jézus miatt megalázták, kigú-
nyolták, bebörtönözték. Mégis vállalta, hogy kiáll Istenért, Egyházért, Hazá-
ért, saját bőrén tapasztalta, hogy legyőzetve is győz Jézus, és legfőbb vágya az 
volt, hogy hazánk Szent Pannónia legyen, hogy egyre jobban Isten országa 
körvonalazódjon e világban. 

Harmadsorban egy olyan templomban végezhetem papi szolgálatomat, 
amely Szűz Mária Szeplőtelen Szívének van szentelve, de egyúttal emléket is 
állít Mindszenty Józsefnek, valamint Mindszenty védőszentjének, Szent Jó-
zsefnek nevét viseli az új közösségi ház. Az egykori zalaegerszegi apátplébá-
nosra már tényleg csak nagyon kevesen emlékeznek vissza személyesen, so-
kunk már csak elbeszélésekből hall róla, és hallja, hogy ki így, ki úgy emlék-
szik vissza rá. De Mindszenty számomra egy olyan pap, akinek emlékét egy 
templom, a mi templomunk is őrzi. Mert noha a mai kor az emberi gyengesé-
get előbb veszi észre, mint a nemes lélek nagyságát, mégiscsak képes meglátni 
és kimondani: ez az ember valóban Isten (fő)papja volt. 

 

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

Anyakönyvi hírek: 
Temetés 

Dr. Munkácsi Ferencné Kovács Györgyi Magdolna: 2022. október 18. 
Koch Györgyné Béres Mária: 2022. október 20. 

Nyugodjanak békében! 

 

Keresztelés 

Farkas Marcell: 2022. október 16. 
Bátorfi Márk: 2022. október 16. 

Isten éltesse közösségünk új tagjait! 

Elsőáldozás 

2022. október 10.- Az alábbi fiatalok kezdték meg rendszeres szent-

ségi életüket a szentgyónást és szentáldozáshoz járulást: 
 

Bálint Ádám Kása Liza 
Baranyai Bátor Elemér Kiss Szeverin 
Császár Kata Kovács Eszter Száva 
Fadgyas Ágoston Kovács Lili 
Ferecskó Lilla Léránt Alexa 
Galbavy Máté Németh Benjámin 
Goldfinger Anna Zsófia Pete Anna 
Gyökeres Emília Rebrik Anasztázia 
Harmath Csenge Simon Aliz 
Horváth Dorka Zsófia Szalai Csenge Léna 
Horváth Noel Takács Bertalan 
Horváth Rubina Jázmin Ujj Dorka 
Jakabfi Zsófia Ujj Máté 
Kálmán Kristóf Tamás Vlasics Inez 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

Október 24, hétfő, Claret Szent Antal Mária püspök, 
7 óra: + János férj, édesapa, nagyapa 

Október 25, kedd, Szent Mór püspök,  
8 óra: Gyenese Ferenc temetési szentmiséje 
18 óra: + Családtagok 

Október 26, szerda,  
8 óra: Iván Lajosné Mária és + Horváth Zoltán gyászmiséje 
18 óra: Élő családtagok  

Október 27, csütörtök, 18 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére 
Október 28, péntek, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok,  

18 óra: + László férj, édesapa; + Marica feleség, édesanya,  
+ László és Jolán szülők 

Október 29, szombat, 7 óra: + Flórián férj, édesapa, nagyapa, dédapa 
Október 30, Évközi XXXI. vasárnap  

7 óra: + Jenő és Anna nagyszülők 
8.30 (Bazita) 
10 óra: + Pál és Terézia szülők, Péter gyermek, + Ferenc és Terézia 

és fiúk: Ferenc 
18 óra: Horváth és Ferencz család élő és + tagjai 


