
 

Szintén nov. 26-án Egyházmegyei Családi Lelkinapra várják egy-
házmegyénk családjait Szombathelyre. Varga László kaposvári megyés-
püspök tart előadást és számos más érdekes programmal készülnek a 
szervezők. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet 
november 15-ig lehet megtenni a kihelyezett plakáton olvasható elér-
hetőségen. Bátorítjuk a Testvéreket, hogy minél többen kapcsolódja-
nak be egyházmegyénk programjaiba is! 

A kárpátaljai, magyarok lakta Visk településen lévő Mustármag 
Óvoda nagyon nehéz helyzetben van, nagyon nehezen teremtik elő a 
gyerekek élelmezéséhez szükséges alapanyagokat. Ezért a Miniszterel-
nökség, a Zala Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és a Katoli-
kus Karitász közös együttműködésben adománygyűjtést szervez ré-
szükre. 

Ehhez csatlakozik plébániánk Karitász csoportjának gyűjtése is, 
amelynek keretében az alábbi tartós élelmiszereket fogadják a temp-
lomban, a mindkét bejárat közelében kihelyezett papírdobozokba 
2022. november 25-ig: rizs, száraztészta, levestészta, búzadara, kukori-
cadara, nutella, (nem házi) lekvár, paradicsompüré, babkonzev, kukori-
ca konzerv. 

Aki pénzbeli adománnyal szeretné támogatni a kárpátaljai Mus-
tármag Óvodát, az a 74000236-10035773-00000000 számlaszámon 
teheti meg "Kárpátaljai adománygyűjtés" megjegyzéssel. 

Minden adományt hálásan fogadunk! 
Egyúttal már most, előre hirdetjük, hogy Plébániai Karitász csopor-

tunk szokásos adventi adománygyűjtése 2022. november 27-én, ad-
vent első vasárnapján indul. 

December 3-4-én 17. alkalommal kerül megrendezésre Zalaeger-
szegen a Kárpát-medencei Mézfesztivált. A szombati napon Böjte Csa-
ba atya a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője lesz a vendég, méz-
szentelő szentmisét mutat be, 14 órától pedig előadást tart. A fesztivál 
során jótékonysági gyűjtést szerveznek az Alapítvány javára, valamint a 
résztvevők megvásárolt 1 üveg mézzel is támogathatják a gyermekott-
honokat. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. 
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Kérjük a békét és tegyünk érte! 
 
„Keresd a békét és járj annak útján” 

/Zsolt 34,15/ – imádkozzuk a zsolozsmában. 
Keressük, keressük, de hol találjuk? Tetem 
fel magamban a kérdést az elmúlt napok-
ban, hiszen november elsején itt, Zalaeger-
szegen a ferences templomban, szombaton 
pedig Nagykutason volt alkalmam a békéért 
való imádkozás szándékával a 
Medjugorjeből útnak indított vándor monst-
rancia előtt imádkozni. 

Egy hatalmas, üveg szentségmutató. Nem 
a szokványos. Anyagában sem, hiszen álta-
lában az egész szentségmutató nemesfém-
ből van, csak ahol a Sacramentum van, ott 
van egy kis üveg lap. Ám itt most az egész 
egy nagy üveg alkotás, kövekkel díszítve, a 
minta a Szűzanyát ábrázolja, ahogyan tartja 
és adja nekünk az ő Fiának Testét, magát Jézust a kenyér színe alatt. 

Az egész szinte üveg. És bizony „pókhálós” a nagy üveg felület, mert 
az üveg törékeny. Törékeny, mint a béke. Az emberiség békéje nagyon 
sérülékeny, könnyen összetörnek szívek, széttörnek életek és sorsok, 
darabokra hullhatnak kapcsolatok. Nemcsak nemzetközi élet porond-
ján, hanem egyéni életünkben is. Ezért kell imádkozni a békéért, a 
megbékélésért! 

És az Oltáriszentség előtt imádkozva az volt a nagy kérdés, hogy 
kérnünk kell a békét, vagy mi magunk is tehetünk érte? Szent Ferenc 
imájának első sora jutott eszembe: „Tégy engem a te békéd eszközé-

vé!” A békét kérnünk kell, és egyúttal tennünk is kell érte, mert álta-
lunk valósul meg Isten békéje! 



Ima a Szombathelyi Egyházmegyéért 
Mindenható Örök Isten, áldd meg, oltalmazd, és töltsd el kegyelmed-

del 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, hű-
séget és őszinte szeretetet!  

Áldd meg fiataljainkat! Segítsd őket, hogy növekedjenek a szív böl-
csességében, 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 vágya-
koznak! Fölajánlom imádságomat, szenvedésemet, szeretetemet egy-
házmegyénk 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 temp-
lom hirdesse Isten dicsőségét. Hálából a mesteremberek által elvégzett 
munkáért és, hogy az itt élők is elkötelezett hívő életet éljenek! 

 

Anyakönyvi hírek: 
Keresztelés 

Tóth-Jasztrab Márk: 2022. október 30. 
Csepregi Zejnep Zizi: 2022. október 30. 

Isten éltesse közösségünk új tagjait! 
 

Temetés 

Némethi Lászlóné Balatoni Anna: 2022. november 3. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

November 7, hétfő, 7 óra: + Gyula férj és + Magdolna és József szülők, 
nagyszülők 

November 8, kedd, 18 óra: + Nagyapa 
November 9, szerda, A lateráni bazilika felszentelése,  

18 óra: + Férj, édesapa, testvér, + szülők, testvérek, a Zsigmond csa-
lád + és élő tagjai 

November 10, csütörtök, Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító,  
18 óra: + Ferenc 

November 11, péntek, Tours-i Szent Márton püspök, 
8 óra: Bajor László Gyula temetési szentmiséje 
18 óra: Puklics és Balogh család élő és + tagjai 

November 12, szombat, Szent Jozafát püspök és vértanú,  
7 óra: + Zoltán István édesapa 

November 13, Évközi 33. vasárnap 
7 óra: + Magdolna édesanya 
8.30 (Bazita): + Sárdi Sándor (+19.évf.) 
10 óra: + Károly és Rozália szülők 
18 óra: + Margit és Ferenc szülők 
 

Holnap, november 7-én lesz a Zalaegerszegi Esperesi Kerület Pap-
jainak őszi gyűlése Zalalövőn. Imádkozzunk értük, hogy munkájukat jól 
összehangolva, eredményesen tudják végezni! 

A jövő vasárnap lesz következő Fatimai esténk, amelyen Pete Pol-
gár Máté rédicsi plébános atya lesz a vendégünk. 16 órakor a fatimai 
rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órakor szentségimádási óra kezdőik, 18 
órakor pedig szentmise. Szeretettel várunk mindenkit!  

Szentmise szándékok előjegyeztetésére van lehetőség a következő 
év első felére. Bátorítom a híveket, hogy szentmisével emlékezzenek 
meg egy-egy élő, vagy elhunyt szerettükről, vagy életük különböző 
helyzeteit ajánljuk a szentmiseáldozattal együtt Isten irgalmába! 

Rómába induló zarándoklatot szervez Plébániánk. Március 6-án 
hétfőn kora hajnalban  indulunk, 10-én pénteken éjszaka érkezünk. Az 
utazás autóbusszal történik. Szálláshely Róma szívében lesz. Három 
teljes napot töltünk az örök városban. Minden nap szentmise, sok kö-
zös imával, így ez sem kirándulás, hanem zarándoklat! A zarándoklat 
költsége a távoli időpont miatt még bizonytalan. Akik érdeklődnek a 
zarándoklat iránt, nekik megbeszélés lesz november 18-án az esti 
szentmisét követően 18.45-től a Szent József Házban. 

November 26-án Adventi koszorúkötésre várjuk az érdeklődőket! 
Készítsük el együtt el családjaink adventi koszorúit! 14 órától a Szent 
József Közösségi Házban lesz lehetőség a koszorúk feldíszítésére. Az 
elkészült adventi koszorúkat nov. 27-én, advent 1. vasárnapján a 10 
órakor kezdődő szentmisében áldjuk meg. 


