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30 ÉVES A PALINI NA
GY
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GY-BOLDOG
ASSZONY TEMPL
OM
BOLDOGASSZONY
TEMPLOM

BÉRMÁLÁSI
GONDOL ATAIM
„Vedd a Szentlélek ajándékának a jelét!” — így hangzik a püspök mondata
a szentség kiszolgáltatásakor. Magam
nem nagyon emlékezem a bérmálásomra, legfeljebb arra, nagyon izgultam. Csak hiszem, vettem akkor valamit, és azóta is próbálom venni, nyitott szívvel, mert bízom, a szentség
ereje nagyobb, mint az én gyöngeségeim. Eddig legalább is, mert megtartattam Jézus egyházában, mely az elsõ pünkösd óta folyamatosan közvetíti a Lelket. Magam sem tudom hogyan, talán nem is mindig látszik, de
Jézusnak hiszek. Azt megtanulom,
hol örömmel, hol meg kínnal, a szeretetnek nem csak cselekedetei vannak, hanem lelke is. Bennem is és másban is. Érzékeny és törékeny lelke.
Jólesik a támasz! Jöjj Szentlélek!
Csorba Tamás plébános

JÖJJ,
SZENTLÉLEK
ÚRISTEN
Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
Mennybõl fényességedet,
Mennybõl fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!
Jöjj el, árvák gyámola,
Jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet,
Oszd ki égi kincsedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!
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KÖZÖSSÉG = KÖZÖM V
AN HOZZÁD
VAN
Isten már a teremtés könyvében
megmondta: nem jó az embernek
egyedül. Mivel nem vagyunk egyedül,
nem is szûkíthetjük le a keresztényi
életet önmagunkra! Ha nem remeteként élünk, akkor mindannyian valamilyen közösség tagjai vagyunk, sokszor több közösségnek is. A másokhoz való tartozás élménye elemi igény.
Mi a család, a barátok, a munkahely mellett egy másik nagyon jelentõs közösséghez, a keresztény közösséghez tartozunk. Ha pedig élõ keresztény közösséget akarunk, akkor
célunk csak egy lehet, Krisztus új parancsának megvalósítása saját plébániánkon is: „Szeressétek egymást!
Amint én szerettelek benneteket. (Jn
13.34) A közösség létrejöttének
alapja tehát a testvéri szeretet, az öszszetartozás érzése és az egymásért
való tenni akarás vágya.
Ezzel szemben gyakran tapasztaljuk, hogy közösségeinkben széthúzás
van, egymás között elégedetlenség,
irigység, feszültség munkálkodik. Ez
ember létünkbõl kiindulva természetes, de ha közösségrõl beszélünk, annak lényege az egység, tehát meg kell
tanulnunk megbocsátani és elfogadni
a másikat, még ha véleménye különbözik is a miénktõl.
Napjainkban sokan keresik a lehetõséget, hogy olyan közösséghez tartozzanak, ahol elmélyülésre és a hozzájuk hasonló emberekhez való bensõséges kapcsolatra találhatnak. Éppen ezért vonzanak manapság sokakat a hagyományos felekezetekhez
nem tartozó keresztény csoportok,
kisközösségek.
Egyre nagyobb az igény az adni
képes és felelõsséget vállaló gondolkodással rendelkezõ emberek együttlétére, összetartozására. A keresztény közösség viszont abban különbözik más csoportoktól, hogy néhány
ember olyan közösséget próbál létrehozni, amelyben megjelenhet Jézus. „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyûlnek a nevemben, ott
vagyok közöttük” (Mt 18,20) Vajjon
mitõl közösség egy csoport? Attól
például, hogy bizonyos gondolatokat,

eszméket, többé-kevésbé mindanynyian elfogadnak. Egy keresztény
közösség közös ideálja pedig a Krisztusnak átadott élet.
Egy közösség tagjai békét, örömöt sugároznak, képesek egymásért
tenni, vagy éppen lemondani egymás kedvéért. Ha a csoportban
közvetlenül észlelhetõ a szeretet, a
csoport közösségi emberré formálja tagjait, mély kapcsolat alakul ki
közöttük, akkor ez a hit megértéséhez vezetõ eszközzé válik a kívülállók számára is.
Kérdezhetjük, akkor miért olyan
ritka, hogy Krisztus jelenlétét megtapasztalják közöttünk a kívülállók és
megtérnek? Aranyszájú Szent János
megadja a választ erre: „Jézus gyakran nincs a keresztény közösségekben vagy szerzetesek között sem.
Mert Jézus akkor van közöttünk, ha
az Õ nevében jövünk össze. Az Õ
nevében pedig akkor jövünk össze,
ha próbáljuk úgy szeretni egymást,
ahogy Õ szeretett minket.”
A jól mûködõ keresztény közösségnek jó vezetõje is van. Õ az, aki rábízza magát mindenben Istenre, kölcsönös szeretetre kíván nevelni másokat is, még a legnehezebb embereket is szeretni tudja, minden emberben Jézust szolgálja. Természetesen
megvan benne a hit, hisz abban, hogy
két vagy három ember között Jézus
valóban jelen van. Az eredményes
mûködés titka pedig a beszélgetés, az
odafigyelés, a meghallgatás.
Mi emberek gyakran csak fájdalmainkról tudunk beszélni, de ez nem

elegendõ alap egy közösség létrejöttéhez. A közösség megszületésének
feltétele az öröm. Szép példái a keresztény kiscsoportok összetartó erejének a nagyobb városokban, egyetemista fiatalok között mûködõ keresztény kisközösségek, melyek a
nagyobb templomi közösség alapjait
is képezik. Ezekbe a templomokba
nagyon sok fiatal is jár, ami egyébként mostanában nem jellemzõ.
Ilyen közösségi összetartozást tapasztaltam én magam is Budapesten
a Mária utcában levõ jezsuita templomban.
Hasonlóan jó példa a cursillo is,
mely szeretetével, kis csoportjaival
nagyon sok testvérünket köti öszsze,
és visz közelebb Istenhez.
Engedjék meg, hogy a teljességet
nélkülözõ írásomat Horváth István
Sándor atya ide illõ szép imájával fejezzem be. „Uram! Te imádkoztál tanítványaidért, hogy mind az idõk végéig egyek legyenek, amint te egy vagy
az Atyával, és az Atya veled. Nézz
le uram részvéttel arra a sok szakadásra, amely azok között éktelenkedik, akik tiednek vallják magukat, és
vezesd õket abba a közösségbe,
amelyet te alapítottál kezdetben:
szent, katolikus, apostoli egyházadba!
Hogy amint az égben egy a szentek
egysége, idelenn is csak egy legyen
szentséges neved megvallásában és
dicséretében!”
(Írásomhoz felhasználtam Tomka
Ferenc egyetemi tanár atya és Szabó
Lajos teológus munkáit.)
Kökényes Julianna

ÓKERESZTÉNY ÁLDÓ IMÁDSÁG
Az Úr legyen elõtted
hogy az igaz útra vezessen téged!
Az Úr legyen melletted,
hogy karjaiba zárjon,
és oltalmazzon téged!
Az Úr legyen mögötted,
hogy megõrizzen téged
a gonoszok álnokságától!
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha elesel,

és kihúzzon téged a csapdából!
Az Úr legyen benned,
hogy megvigasztaljon téged,
ha szomorúság nehezedik szívedre!
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen téged,
ha ellenség ront rád!
Az Úr legyen fölötted,
hogy áldás szálljon rád!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten!
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Könyvajánló

MICHAEL WHITETOM CORCOR
AN: ÚJR
AÉPÍTVE
WHITE-TOM
CORCORAN:
ÚJRAÉPÍTVE
2018-ban a Család, Ifjúság és Bioetika Intézet Alapítvány kiadásában
jelent meg Michael White atya és
Tom Corcoran Újraépítve címû
könyve. A könyv felelõs szerkesztõje Nyéky Kálmán Gyula atya, a kaposvári Szent Kereszt-templom plébánosa. Michael White az Amerikai
Egyesült Államok Maryland államában, Timonium városában levõ
Urunk Születése katolikus templom
plébánosa, míg Tom Corcoran
ugyanebben a templomban ifjúsági
felelõs. A könyv mottója: Ébresszük
fel a hívõket, érjük el az elvesztetteket, legyen fontos az egyház! A
szerzõket aggodalommal töltötte el,
hogy négy katolikus gyökerekkel
rendelkezõ emberbõl manapság három elhagyja az egyházat, és a „vallását nem gyakorló katolikus” a harmadik leggyakoribb válasz a vallásosságot felmérõ statisztikákban.
Feltett szándékuk volt a vallásukat
nem gyakorló katolikusoknak, az „elvesztetteknek” a megszólítása és
visszaterelése a templomba.
Elgondolkoztató megfigyelésük
szerint a templomok ma általában
arra koncentrálnak, hogy a meglévõ
közösségi tagok számára ismerõs és
megnyugtató környezetet teremtsenek egy bennfentes egyházi világot.
Ez a világ azonban nem vonz új tanítványokat. Az általuk bennfenteseknek nevezett emberek azt hirdetik
ugyan, hogy „Nyitva vagyunk, Isten
hozott”, de valójában feltételeik vannak.
„Mindenki jöhet, de csak akkor, ha
nekünk tetszik, mindenki jöhet, amíg
mi megkapjuk, ami nekünk jár, és
mindenki jöhet, ha úgy öltözik, ahogy
mi, a mi zenénket szereti, és követi
szertartásainkat, amit mi alakítottunk ki.” A könyv szerzõi szerint —
amivel egyet is tudok érteni — az
ilyen templomokban az idegenek
azért nem érzik jól magukat, mert a
közösség valójában nem látja szívesen
õket. Bizonyára velem együtt más is
megtapasztalta már, hogy a misére

érkezõ testvére felállította a padból,
mert hogy „az az õ helye”. Hányszor
hallottuk már templomba járóktól,
hogy ez vagy az mit keres a templomban, hiszen azelõtt párttag volt, vagy
éppen nekünk nem tetszõ életet élt.
Nem ismeretlen számunkra sem ez
a bennfentes szemlélet. Ezért érdemes elgondolkodnunk azon, hogy
„az elvesztetteknek nevezett testvéreink is Istent keresik, és ha nem segítünk nekik megtalálni, nem csak õk
lesznek elveszve, hanem mi is” —
vallják a szerzõk.

A könyv persze nem szorítkozik
csak a problémák ismertetésére.
Részletesen bemutatja, milyen intézkedéseket, reformokat vezettek be az
Urunk Születése-templomban. Kezdve azzal, hogy templom körül új parkolási rendet alakítottak ki, saját maguk által kidolgozott módszerrel választották ki a segítõiket, gondosan
áttekintették a prédikáció lehetséges
formáit, hibáit, stratégiát dolgoztak
ki az új tagok meghívására. Ezt, mivel nagyon fontosnak tartom, szó szerint idézem:
„1. Ápoljunk barátságokat!
2. Imádkozzunk azokért az emberekért, akiket meg szeretnénk érinteni!
3. Meséljük el nekik, hogyan változott meg életünk!

4. Hívjuk el barátainkat a templomba! Alapvetõen Jézus is ezt a
módszert követte.” (Metthew Kelly)
Hasznos tanácsokkal szolgál a
könyv arra is, hogyan lehet az ifjúságot bevonni a plébánia életébe. Fontos, hogy ne programokat kínáljunk
nekik, hanem erõsítsük bennünk a
tudatot, hogy a közösség számít rájuk, vonjuk be õket a közösségek
munkájába, tegyük õket az egyház
részévé, hogy õk maguk legyenek az
egyház!
Részletes ajánlásokat olvashatunk
az egyházi kiscsoportok szervezéséhez, mûködtetéséhez is.
Végül szubjektív módon szeretném
idézni azt a gondolatot, amely engem
a legjobban megérintett: „Nyilvánvaló, hogy akiket kiszolgálnak,
azok fogyasztók. Akik munkálkodnak, azok szolgálattevõk. Az egyházközségeink egészségtelen fogyasztásorientált gyülekezetté válnak, ha a híveket nem késztetjük arra, hogy bekapcsolódjanak a közösség munkájába.” A szerzõk alapelve, hogy az
egyházközség minden tagja vállaljon
szolgálatot, kapjon olyan megbízatást, amelynek elvégzésére alkalmas,
azt szívesen teszi, és ezzel megtapasztalja, hogy fontos, megbíznak
benne, a közösség hasznos tagja, szeret és õt is szeretik! „Egy családban
egyedül a kisbabák nem segítenek.
Azok a keresztények, akik nem tevékenykednek az egyházi családjukban, legfeljebb csecsemõkorú tanítványok.”
Úgy gondolom, hogy nem csak a
papok, de valamennyiünk számára
hasznos és egyben szórakoztató olvasmány is az Újraépítve címû könyv.
Ajánlom mindazoknak, akik nem
csak vasárnapi keresztényként, hanem a közösség hasznos és felelõsségteljes tagjaként szeretnék hitüket
megélni, akiknek fontos, hogy mi
lesz az egyházunkkal, a következõ
nemzedékkel és az egész hívõ közösséggel.
Kökényes Julianna
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AZ ALSÓTEMPL
OM KÖZÖSSÉGI ÉLETE
ALSÓTEMPLOM
Egy nagy egység közösségi élete koránt sem homogén. Ha részleteiben
akarnánk tanulmányozni, sokféle
szempont alapján vehetnénk górcsõ
alá, és többféle képet kapnánk. Olvashattuk az elõzõ írásokban, hogy
ha nem remete valaki, akkor valószínûleg tagja egy családnak, munkahelyi közösségnek, egy lakóközösségnek, egy szabadidõs formának (ének,
faragó, hímzõ, festõ, kiránduló, kertészeti, sport stb.). Most egy egyházközségre tekintünk, ahol a rendezõ
elv a tagok életében az istenhit. Természetesen nem egyforma mély mindenkinek a hite, azonban ide tartozónak érzi magát. Valamilyen céllal
jár a nagy közösségbe, van, aki csak
vasárnap, az Igét hallgatni. Van, aki
a prédikáció keresztény életvezetési
tanácsait veszi szívesen. Egy másik
formája a hitben létnek a cselekvés,
az aktivitás. Szeret megbízatást, szolgálatot kapni, kisebb közösség tagja
lenni, annak életét szervezni. Hasznára akar lenni a közegének, szereti
õket, és jó érzés, hogy õt is szeretik.
Templomunk közösségeinek egy
része hagyományos forma. Minként
a világban minden változik, ez nálunk is változáson, bõvülésen megy
keresztül. Ki hallott az elmúlt akár
100 évben férfi imakörrõl, gitáros
együttesrõl, egyházi olvasókörrõl.
Az aktivitás szempontjából: van, aki
a rózsafüzér imádkozást tartja a legfontosabbnak, van, aki a templom
takarításában, díszítésében leli kedvét jó esztétikai érzékének köszönhetõen, vannak, akik a világzene legnagyobb kórusmûveinek nem könnyû
megtanulását, elõadását érzik az Úr
dicsõítésének formájául. Fontos,
hogy a közösség folyamatosan tudjon
megújulni, ami a vezetõ munkájának
a függvénye legtöbbször.
A Szent József-templom rózsafüzért rendszeresen imádkozós közössége a Mária-kör is, amely megnevezésében arra a Máriára utal, aki úgy
érezte, Jézus jelenlétében a legfontosabb rá figyelni — mondja Gyenes
Edit körvezetõ. Közkedvelt tevékenységük az imaszándék gyûjtése kis

ládikóban, majd a kéréseket erõsítve
imáikkal fordulnak az Úrhoz testvéreik érdekében. Egy-egy igei témáról
is elmélkednek rendszeres alkalmaikon. Legutóbb Kiskanizsán az Eucharisztikus Kereszt elõtti imádkozásban vettek részt ugyanúgy, mint a
templomudvari, valamint a lakóterületi imaalkalmakon.
Hasonló a Szent Klára rózsafüzér
társulat imaélete. Havonta tartanak
egy közös imaórát, amikor titokcsere
történik, vagyis Krisztus életének titkairól való imádkozás rendjét egyeztetik. Szentmisék elõtt a rózsafüzér
elõimádkozását végzik a hívek számára. Tervük megszólítani minden
templomba járót, hogy jöjjön korábban az imádkozásra — mondja Csáki
Lászlóné vezetõ.
A Gitáros közösség Isten dicsõítését az új egyházi stílusban vállalta fel,
hét éve töretlenül — hangzik Horváth
Zsuzska által. Céljuk, hogy a szentmisére látogató hívõk és a betérõk
megérintve érezzék magukat, kerüljenek olyan kegyelmi állapotba, amellyel
csak Isten tud megajándékozni bennünket! Kéthetente a vasárnap esti
misén, valamint az ünnepi szentmisék
zenei szolgáltatásakor hallhatjuk õket.
Elõadásuk színvonalát jelentõsen
emeli L. Nagy Edina billentyûs játéka,
éneke, a közösség szakmaiságának
segítése. Szeretnék, ha hangszer és
erõsítõ gondjai megoldásában a plébánia részt vállalna, akárcsak télen
számukra a fûtés biztosításában.
Domján József kántor, a négyszólamú Szent József Kórus vezetõje elmondja, Martonné Németh Mária tanárnõ nélkülözhetetlen szakmai és
gyakorlati közremûködésével az egy
éves kórus jó színvonalon dicséri a
Jóistent hívõ tagsága teljes odaadásával. Sikeresen bõvült a már 31 tagú
énekkar (bár továbbra is várja az új
énekeseket). Szólamok tekintetében
is javulás tapasztalható. Jelenleg egy
új, 3 szólamú gregorián misét tanul
a kórus. A novemberi Egyházzenei
Napon is részt vesznek Kaposváron.
Terveik között szerepel egy adventi
zenés áhítat, jótékonysági koncert,

gyermekkórus létrehozása a hittanos
fiatalokból, meghívás alapján más
templomokban való szereplés. Heti
kétszer vesznek részt próbákon az
énekesek a plébánián.
A tucatnyi könyvszerelmes hívõ
havonta találkozik ugyancsak a plébánián, hogy megbeszéljék az elõzõleg kijelölt irodalmi mûvel kapcsolatos gondolataikat. Elhangzanak kétségek, elismerések, majd vitás kérdéseket vetnek fel. Dornbach Borbála
tanárnõ vezetésével az Olvasókör az
irodalom mai világában is kalauzolja
az olvasókat. Ebben az évben két új
könyvet ismerhetnek meg a kör tagjai. Szeretettel várnak új tagokat.
A példaként Szent Józsefre tekintõ
Férfi imacsoport egy mindenki számára örömteli közösség. Kéthetente
együtt imádkoznak. Ezen imák a Jóisten felé szállnak, de jócskán profitál
a hasznából a család is. Lábodi István
azt mondja, egyforma a programjuk.
Elõször rózsafüzért imádkozunk változó elõimádkozóval, aki az adott tizedet felajánlja. Aztán zsoltárokat énekelünk kántorunk vezetésével, majd
elmondjuk a Szent József litániát.
Majd szó esik az aktuális segítségnyújtásról is. Folyamatosan hívunk új
férfiakat csoportunkba, és figyelünk,
ne legyenek a tagságból elveszõ emberek.
A Szegély imaközösség azokat a híveket foglalja magában, akik a keresztény élet eme formáját érzik legközelebb magukhoz. Itt elmélkedések részei lehetnek egy-egy témának, majd
mélyen betekinthetnek, sõt részt vehetnek a plébánia evangelizációjában.
Vezetõjük, Tamás atya az eucharisztia világában is kalauzolja a hallgatókat.
Virágoznak egyéb közösségek is, pl.
a kirándulást, zarándoklást kedvelõk
törzsközönsége, a dicsõítõ alkalmakat kedvelõké, az egyházi újságot írni
szeretõké stb.
Az összetartó erõ mindenhol a keresztény hit. Figyeljen, és érezze meg
mindenki, melyik utat javasolja számára a Mindenható!
Mónai Zsuzsanna
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A VÁROS MISÉJE 2019

A nagykanizsai hagyományok egyike, hogy augusztus 20án, nemzeti és hivatalos ünnepünkön, templomunkban
mutatják be a város miséjét. A hívek sokasága ezen a
szentmisén emlékezik az államalapításra és az államalapító Szent István királyra, valamint az új kenyérre.
Meg is kóstolhatták a jelenlevõk a frissen megáldott új
kenyeret. Az ünnepi szentmisét Csorba Tamás plébános

mutatta be városunk lelkipásztorainak koncelebrálásában. Lelkesen énekelték: Isten, hazánkért térdeplünk
elõtted címû egyházi éneket.
A szentmisén a jelenlévõ városlakókkal együtt ünnepeltek Nagykanizsa vezetõi is. Õk is megkóstolták a szorgos asszonykezek által elkészített, szeretettel kínált új,
megszentelt kenyeret.
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G YYA
A L O G O S Z A R Á N D O K L AT
HOMOKKOMÁROMBA
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ZARÁNDOKL AT MEDJUGORJÉBE
„Mondom nektek: mindazt, aki megvall engem az emberek elõtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai
elõtt.” (Lk 12,8)

Érkezés Nagykanizsára a késõ esti
órákban.
A program a Cenacolo közösség elérhetõségétõl illetve a Surmanci
kegyhely látogathatóságától függõen
változhat. Az utazásunk ideje alatt
több magyar csoport is Medjugorjében tartózkodik, így lehetõségünk
van arra, hogy egyes programjukhoz
csatlakozzunk. Egy közös magyar
nyelvû szentmisén is részt veszünk
majd, ennek idõpontja még kérdéses.
Ezek is módosíthatják a tervezett
programunkat.

Idõpont: 2019. október 19—23.
Utazás: busszal.
Szállás: panzióban, 2-3 ágyas
egyszerû, zuhanyzós szobákban.
Étkezés: félpanziós ellátás, napi
kétszeri étkezés a programunkhoz
igazodva.

Költségek: Utazás 22 000 Ft/fõ, szállás és étkezés: 85 euro/fõ, utasbiztosítás: 2200 Ft/fõ

Tervezett program
1. nap (szombat): Indulás Nagykanizsáról reggel 6 órakor az Alsóvárosi templom elõtti parkolóból. Érkezés Medjugorjébe a délutáni órákban. A szállás elfoglalása után részvétel az esti imaprogramon. (Az elsõ,
utazással töltött napon az étkezésérõl mindenki gondoskodjon!)
2. nap (vasárnap): A reggelit követõen felmegyünk a Jelenések hegyére, a Podbrdo-ra. Ezt követõen ebéd,
pihenõ majd részvétel az esti imaprogramon (rózsafüzér, szentmise,
szentségimádás).

3. nap (hétfõ): A reggelit követõen keresztút a Krizevácra. A hegyrõl viszszatérve megebédelünk, majd kis pihenõ után a templomtéren folytatjuk
a programot: rózsafüzér, szentmise stb.
4. nap (kedd): Reggeli, majd látogatás a Cenacolo közösséghez, ahol
meghallgathatjuk a tanúságtételüket.
Az ebédet követõen busszal elmegyünk Surmanciba, ahol egy Irgalmas Jézus-kegykép elõtt imádkozhatunk. (Ez elõtt a kép elõtt történt az

a csoda, amely Faustina nõvér szentté
avatásához kellett.) Ezt követi a szokásos esti imaprogram: rózsafüzér
majd szentmise.
5. nap (szerda): részvétel a reggeli
misén, reggelizés, majd utazás haza.

Lelki vezetõnk: Csorba Tamás atya a
Szent József Plébániáról.
További információ, jelentkezés:
Lábodi Istvánnál
E-mail: istvan.labodi@gmail.com
Telefon: +36 30 55 64 130

AJÁNLÁS BÉRMÁLK
OZÓKNAK
BÉRMÁLKOZÓKNAK
Hogy a jót hirdetni tudd, ismerned kell a rosszat!
Tudnod kell, hogy bonyolult világunk mit is hozhat.
Ha becsukott szemmel jársz, és tagadod a gonoszt,
Akkor is eljön, ahogy a fény árnyékot hoz!
Hogy vigasztalni tudj, ismerned kell a szenvedést,
Érezni szívekben a félelmet a rettegést!
Elõbb szárnyalnod kell, hogy megnyugodhass,
Másoknak erõvel, helyes utat mutass!
Burokban élni, bárkitõl olyan ostobaság,
Mit nem tûr el e feltételekhez kötött világ!
Harcba kell szállnod olyan mély eszmékért,
Amit tapasztalással kell, hogy megszerezzél!
Túl nagy felelõsség az igét hirdetni,
Épp ezért nem szabad naivságban élni!
Az utat, melyet magad választottál,
Hosszú, fárasztó, de Rád vár!
Mielõtt elindulsz, állj meg még egyszer,
Gondold át! Biztos, hogy Neked ez kell?
Ha útközben fogy el csekély erényed,
Kudarcra ítéled minden elképzelésed.
Ott állsz majd bénán, és nem érted,
Mi történt? És a kérdés kísért téged.
Szerezz elõbb tudást, tapasztalj bõven,
Hogy hitvallásod szent és áldott legyen!
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HARMINC ÉVES
A PALINI NA
GYBOLDOG
ASSZONY
OM
NAGYBOLDOG
GYBOLDOGASSZONY
ASSZONY--TEMPL
TEMPLOM
„...ameddig egy harang szól
és a tájban áll kõkereszt
Isten addig ott araszol
ladikodba s veled evez”
(Nagy Gáspár)

„Csendes hajnalokon, békés estéken
jó ide menekülni. Szerényen húzódik meg a város peremén. Nem hivalkodó. Nem úszik reflektorfényben. Kincseit annak tárja fel, aki átlépi küszöbét... Mint fölemelt fejû
kotlós virraszt a mi templomunk is
rendületlenül a kanizsai városszélen.
Õrködik, és óvón körbetekint: szerte tipegõ kiscsibéit várja.” Írja a Horváth Lóránt: Egy lelkipásztor benyomásai címû írásában a palini templomról, mely az Alsóvárosi Harangszó 2006. szeptemberi számában olvasható.
A paliniak régóta vágytak egy saját
templomra, hisz a múlt század elsõ
felében a volt Inkey-kastély épületében tartottak szentmiséket, majd

1956-ban a régi iskolaterembõl alakítottak ki egy szerény kápolnát. Aztán az 1980-as évek második felében
a vágyak kezdtek valóságos testet ölteni. Hatalmas lakossági összefogással Baránkai József tervei szerint elkezdõdött a templomépítés. A munkálatok szinte minden városrészben
élõt megmozdítottak. Nagyon sokan
nemcsak anyagiakkal, de saját munkájukkal is hozzájárultak a templom
elkészültéhez.
1989-ben augusztus 15-én szentelte
fel Nagyboldogasszony tiszteletére
dr. Szendi József veszprémi püspök

Palin templomát. Ez nagyon jelentõs
teljesítmény és nagy esemény volt a
városrészben élõk számára.
2009-ben a templom közösségi teremmel bõvült, melyet a templom búcsú napján szentmise keretében áldott meg Balás Béla kaposvári megyéspüspök. Az építkezés történetét
Horváth Lóránt egykori plébános így
foglalta össze: „Tavaly április végén
tettük meg az elsõ kapavágást. Nagyon sokan ingyen dolgoztak, rengeteg társadalmi munkával, eszközzel
és anyagiakkal járult hozzá a falu. ...
A 70 négyzetméteres helyiség szeptembertõl otthont ad a hittanóráknak, gyermekprogramoknak, imacsoportoknak és képviselõ-testületi
üléseknek. ... A közösség második
otthonává kell, hogy váljon ez a közösségi terem! Látom az emberek arcán a megelégedést, az örömöt, a boldogságot, hogy ismét gyarapodtunk
egy kicsit…”
www.szentjozsefplebania.hu

2019. szeptember
2019-ben 30 éves lett templomunk.
A „templomos asszonyokkal” és a
munkánkat segítõ férfiakkal már a
húsvéti nagytakarítás során tervezgettük a templom búcsújának méltó
megünneplését. Még a tavasz folyamán számba vettük a feladatokat, és
elkezdtük szervezni lebonyolításukat. Átfestettük a padokat, sor került a bejárati ajtó üvegezésére, kijavítottuk a kerítést és lefestettük, elkészült az udvar bejárati részének
betonozása. Többen segítõ kezet
nyújtottak, a hívek közül sokan kivették részüket a munkákból, és
anyagiakkal is segítették a templom
megújulását, az épület és környezetének nagytakarítását.
A búcsúra való lelki felkészülésrõl
Tamás atya gondoskodott. Augusztus
13-án szentségimádást és szentmisét
tartott Nagy Vendel plébános. 14-én
közös rózsafûüzér imádkozására és
éneklésre került sor, s a régi falu közepén álló keresztnél, mely szintén megújult az odaadó hívek jóvoltából, majd
a kereszt megszentelésére került sor.
Nikli Zsolt plébános szentmiséjén
vettünk részt. Augusztus 15-én az

Alsóvárosi Harangszó

ünnepi szentmisét Csorba Tamás plébános celebrálta. Az ünnepet a szentmisét követõ agapéval zártuk. Templomunk 30 éves búcsújának méltó
megszervezéséhez sok támogatást
kaptunk a hívektõl.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki segítõ kezet nyújtott, de leg-
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elõször is a jó Istennek köszönjük,
hogy megsegített bennünket, hogy
ilyen méltón ünnepelhettünk!
A következõ idõszak tervei és sürgetõ feladatai között szerepel a templom tetõszerkezetének és ablakainak
a javíttatása.
Takács Lászlóné, Marika

Egyházközségünk kirándulást kedvelõ hívei évente két alkalommal jeles helyeket, szép tájakat, városokat keresnek
fel autóbusz-kirándulásaik alkalmából. Ebben az évben Olaszországba, Triesztbe látogattak, ahol a városon kívül
többek közt megnézhették a Miramare kastélyt, valamint a városrész legmagasabb pontján található San Giusto,
öthajós, görögkeleti katedrálist
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Ferenc pápa

A BÉRMÁLÁS ISTEN AJÁNDÉK
A:
AJÁNDÉKA
erõt ad, hogy örömmel haladjunk elõre a keresztény életben
2014. január 29-én délelõtt több ezer
hívõ jelent meg a Szent Péter téren,
hogy részt vegyen az általános pápai
kihallgatáson. Ferenc pápa a szentségekrõl szóló harmadik katekézisét
a bérmálásnak szentelte.
Ez a szentség — más néven konfirmáció, vagyis megerõsítés — folytatása a keresztségnek, melyhez szorosan kapcsolódik. Ez a két szentség
az Eucharisztiával együtt egyetlen
üdvözítõ eseményt képez: ezek a keresztény beavatás szentségei, melyek
révén a meghalt és feltámadt Jézus
Krisztusban új teremtményekké és
az egyház tagjaivá válunk. Ezért van
az, hogy kezdetben ezt a három
szentséget egyidejûleg szolgáltatták
ki a katekumenális út végén, amely
általában véve húsvét vigíliája volt.
Ez pecsételte meg a felkészülési folyamatot és a keresztény közösségbe
való fokozatos beilleszkedést, mely
néhány évig is eltarthatott. Lépésrõl
lépésre történt, hogy a katekumenek
felvehessék a keresztség szentségét,
majd eljussanak a bérmálkozáshoz és
az Oltáriszentség vételéhez.
A bérmálás szentsége a megkenést
jelzi és fejezi ki. Valóban, a szent krizma, a szent olaj révén a Szentlélek
erejében még inkább hasonulunk Jézus Krisztushoz, aki az egyedüli valóban felkent, a Messiás, Isten szentje. A „konfirmáció” szó arra emlékeztet, hogy ez a szentség növeli a
keresztségben kapott kegyelmet: erõsebben egyesít Krisztussal, tökéletesebbé teszi kapcsolatunkat az egyházzal; megadja nekünk a Szentlélek
sajátos erejét. A bérmálás, mint minden szentség, nem az emberek, hanem Isten mûve — folytatta katekézisében a pápa. Isten gondját viseli
életünknek, és Fia képmására kíván
átalakítani bennünket, hogy képesek
legyünk szeretni, mint ahogy Õ szeretett minket. Eláraszt bennünket
Szent Lelkével, akinek cselekedete
áthatja személyünket és életünket,

mint ahogy ez kitûnik a Szentlélek
hét ajándékából, melyet a hagyomány
a Szentírás fényében mindig hangsúlyozott. A pápa ezután felsorolta ezeket az ajándékokat, hozzátéve: „Nem
akarom megkérdezni, hogy emlékeztek-e rájuk, így nevetekben én mondom el: 1. bölcsesség, 2. értelem,
3. jótanács, 4. tudomány, 5. lelki
erõsség, 6. jámborság, 7. istenfélelem. Ezeket az ajándékokat a Szentlélek adta nekünk a bérmálás szentségében” — mondta Ferenc pápa,
majd bejelentette, hogy a szentségekrõl szóló katekézisek után ezekrõl az ajándékokról fog tanításában
szólni az általános kihallgatásokon.
„Amikor befogadjuk szívünkbe a
Szentlelket, és hagyjuk, hogy cselekedjen, akkor maga Krisztus válik
jelenvalóvá életünkben, és általunk
maga Krisztus fog imádkozni, megbocsátani, reményt és vigaszt nyújtani. Õ szolgálja a testvéreket, õ áll
közel a szükséget szenvedõkhöz, az
utolsókhoz, õ teremt szeretetközösséget, õ hinti el a béke magvait. Gondoljátok csak el, hogy ez milyen fontos: a Szentlélek által maga Krisztus
teszi mindezt közöttünk és értünk.
Ezért fontos, hogy a gyermekek, a fi-

atalok részesüljenek ebben a szentségben”.
Ha vannak olyan gyermekeitek,
serdülõkorúak, akik még nem bérmálkoztak, és olyan korban vannak,
hogy a szentséghez járulhatnak, tegyetek meg mindent, hogy részesüljenek a teljes keresztény beavatásban
és megkapják a Szentlélek erejét! Ez
nagyon fontos! Természetesen fontos, hogy a bérmálandók megfelelõ
felkészítést kapjanak, melynek az a
célja, hogy személyesen csatlakozzanak a Krisztusba vetett hithez és
felébredjen bennük az egyházhoz való tartozás érzéke!
Ferenc pápa végül ezekkel a szavakkal fejezte be olasz nyelvû katekézisét: „Kedves testvérek, emlékezzünk rá, hogy mindnyájan részesültünk a bérmálás szentségében! Emlékezzünk rá, hogy mindenekelõtt
köszönetet mondjunk az Úrnak ezért
az ajándékért, és kérjük: segítsen,
hogy valódi keresztényekként élhessünk, hogy mindig örömmel haladjunk elõre a Szentlélek szerint, melyet nekünk adott”!
Vatikáni Rádió (Rome Reports)
Magyar Kurír, Kitekintõ,
2014. január

Próbál a Szent József Kórus

2019. szeptember
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52. NEMZETKÖZI
EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS

A 138 éves múltra visszatekintõ, négyévente más-más földrészen megrendezett Eucharisztikus Világkongreszszus következõ helyszíne Budapest
lesz. 1938-ban is a magyar fõváros
adott helyet az egyhetes ünnepségsorozatnak, a jövõ évi tehát a második alkalom, amikor a világ minden
tájáról katolikusok tíz- és százezrei
Budapesten gyûlnek össze azért, hogy
az egyház életének forrását és csúcsát: az eucharisztiát megünnepeljék,
annak megismerését és tiszteletét közérthetõ és kézzelfogható módon elmélyítsék.
Szentmise a Puskás Ferenc Stadionban, a Kossuth téren, gyertyás körmenet a Hõsök teréig, szentségimádás a Szent István-bazilika elõtt, ifjúsági est a Papp László Sportarénában,
elõadások, tanúságtételek, mûvészeti
programok, lelki és kulturális események hosszú sora vonja 2020. szeptember 13—20. között Magyarországra a világegyház figyelmét, minden remény szerint Európa újraevangelizálásának ügyét is elõmozdítva.
Ez nagy ajándék a jó Istentõl, és
egyben nagy lehetõség is a lelki megújulásra. Felhívás, hogy a köztünk
maradt Jézusra irányítsuk a figyelmünket, aki összeköt bennünket,
magyarokat és más nemzetiségûeket!
Erõt kaphatunk, hogy Európát a lelki
válságból segítsük kiemelkedni.
Tíz alapvetõ ismeret az Eucharisztikus Kongresszusról:
1. Hívják Eucharisztikus Világkongresszusnak és Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusnak is.
2. Százharmincnyolc éve ünnepeljük: az elsõt 1881-ben tartották az
észak-franciaországi Lille-ben.

3. Az utóbbi idõben négyévenként,
más-más kontinensen rendezik meg.
4. Világméretû rendezvény, elõadásokat, szentmiséket, szentségimádásokat, körmenetet és számos más lelki és kulturális programot magában
foglaló, egyhetes ünnepségsorozat.
5. A Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusok Pápai Bizottsága
koordinálja, melynek 2007 óta Piero
Marini érsek az elnöke
6. 1938-ban a 34. Eucharisztikus
Világkongresszust Budapesten tartották, ötszázezer résztvevõvel.
7. Az 1938-as budapesti kongreszszus himnuszaként született meg a
Gyõzelemrõl énekeljen címû énekünk.
Dallamát Koudela Géza, szövegét
Bangha Béla írta. Népénekké vált, a
Szent vagy, Uram! katolikus énekeskönyv 280/B számú éneke.
8. Québec (Kanada), Dublin (Írország) és Cebu (Fülöp-szigetek) után
2020-ban — szeptember 13—20. között — ismét a magyar fõváros ad otthont az immár 52. Nemzetközi Eucha-

risztikus Kongresszusnak. Erdõ Péter bíboros, Esztergom-budapesti
érsek, a kongresszus elnöke szerint
ez fontos a magyar katolikus egyház
számára, hiszen „bemutatkozás” a
világ elõtt.
9. A 2020-as budapesti kongreszszus mottója: „Minden forrásom belõled fakad” (Zsolt 87,7).
10. Az elõkészület négyéves: a bejelentés pillanatától a kongresszus
megkezdéséig tart. A budapesti
kongresszus elõkészítésének folyamata 2016 májusában Piero Marini
érsek négynapos látogatásával kezdõdött. Azóta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Általános Titkársága és az ahhoz tartozó
nyolc — teológia, liturgia, mûvészet,
gazdaság, média, programszervezés
területeiért felelõs — albizottság kijelöli a tartalmi irányvonalat. A NEKtitkárság vezetõje Mohos Gábor püspök, fõtitkára Fábry Kornél atya.
Forrás: kisujsag.ro
Varga Gabriella

Tavasszal és õsszel a plébánián a Mária-kör, a Szent Klára rózsafüzér
társulat, valamint más hívek Tamás atya vezetésével rózsafüzért imádkozva
köszöntik Máriát, Jézus anyját. Utána agapén vendégelik meg egymást
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AZ APOSTOL
OK SORS
A — RÖVIDEN
APOSTOLOK
SORSA
Az „apostol” kifejezés a görög eredetû aposztolosz szóból származik,
jelentése: küldött.
Apostoloknak nevezik az Újszövetségben elõször is a tizenkét apostolt,
de tágabb értelemben az egyház más
misszionáriusait és követeit is. (Rahner — Vorgrimler: Teológiai kisszótár).
Rajtuk kívül Pál is apostolnak nevezi önmagát és munkatársait. (1 Tesz
2,7).
Az apostolok Jézustól kapták a
megbízatásukat (küldetésüket), hogy
hirdessék az evangéliumot. (Mt
28,16-20) A tizenkettes számmal
kapcsolatosan gondoljunk Izrael tizenkét törzsére.
Kik voltak õk név szerint? „Tizenkettõt választott ki, hogy vele tartsanak, és hogy igehirdetésre küldje
õket. Hatalmat is adott nekik (a betegek gyógyítására és) ördögûzésre.
A következõ tizenkettõt választotta

ki. Simont, akinek a Péter nevet adta,
Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét, akiket Boanergésznek,
vagyis mennydörgés fiainak hívott,
továbbá Andrást, Fülöpöt, Bertalant,
Mátét Tamást, Jakabot, Alfeus fiát,
Tádét, a buzgó Simont és karióti Jú-

dást, aki késõbb elárulta õt.” (Mk
3,14-19) Az áruló Júdás haláláról az
Apostolok Cselekedeteibõl (Ap Csel
1,18-20) olvashatunk. Júdás helyére
a többi apostol sorshúzással Mátyást
választotta ki, õ lett tehát ettõl kezdve a tizenkettedik apostol.

2019. szeptember
Amint dr. Szántó Konrád ferences
atya a Katolikus egyház története címû
mûvének I. kötetében megállapította: Szent Pétert és Szent Pált leszámítva a többi apostol térítõ tevékenységérõl és sorsáról alig van adatunk.
(Az õ térítéseiket, útjaikat itt most
nem részletezzük.) Mindkettõjük
élete Néró császár uralkodása alatt
Rómában fejezõdött be, ahol a keresztényüldözések idején börtönbe
vetették õket. Szent Péter, a hagyomány szerint Kr. u. 67. körül keresztre feszítették, saját kérésére fejjel lefele. Sírja a Szent Péter-bazilikában
található. Szent Pál apostolt Eusebiosz Egyháztörténete szerint Kr. u. 67ben római polgárhoz méltóan fejezték le.
Az idõsebb Jakab apostolt Heródes Agrippa (János öccsével együtt)
Kr. u. 43-ban kivégeztette. Jakab
apostol volt tehát az elsõ vértanú,
akinek csontjai késõbb a mai Santiago de Compostellába kerültek. Az
ereklyéihez vezetett zarándoklatokból alakult ki a Camino zarándoklat.
Az ifjabb Jakab apostol Jeruzsálemben maradt, ahol vértanú lett. János
apostol az összes tanítvány közül a
legtovább élt, õ a szerzõje a negyedik
evangéliumnak, továbbá három levele is fennmaradt.
Õt is üldözték, elítélték, majd számkivetésre Patmosz szigetére hurcolták, ahol megírta a Jelenések könyvét.
János apostol volt az egyetlen az
apostolok közül, aki temészetes halállal halt meg Kr. u. 100 körül.
A többi apostol missziós tevékenységérõl, vértanúságuk helyérõl, körülményeirõl különbözõ apokrif iratok adanak számot. Így Tamás apostol a pártusoknál, András a szkítáknál térített.
Mátyás apostol a mai Etiópiában,
Fülöp pedig Phrügiában tevékenykedett. Õk is a hitükért haltak meg. Az
apostolok térítéseire, majd üldöztetésükre, vértanúságukra gondolva az
összkép lehangoló lehet. Feloldásként a kérdés: de hol van már a Római Birodalom?
Nekünk pedig jusson eszünkbe a
mustármagról szóló példabeszéd.
(Mt 13,31-32)
Solymár Mátyás

Alsóvárosi Harangszó

13

KÖZÉRZETÜNK AL APJA
A LELKI NYUG AL
OM
ALOM
Számos dolog teszi folyamatosan
próbára lelki békénket. Hogy ezekkel
tudjunk megbirkózni, nem árt ismernünk néhány egyszerû, de fontos szabályt.
1. Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem összes problémáját.

2. Ma igen nagy figyelmet fordítok
a fellépésemre: senkit sem bírálok,
sõt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak…,
csak magamat.
3. Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra születtem…,
nemcsak a másvilági, hanem az e
világi boldogságra is.

4. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy megkívánnám:
a körülmények alkalmazkodjanak az
én kívánságaimhoz.
5. Ma tíz percet szánok az idõmbõl
egy jó olvasmányra; amint a táplálék
a testi élethez, a jó olvasmány a lelki
élethez szükséges.
6. Ma elvégzem a napi jótettet, és
senkinek sem dicsekszem vele.
7. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen; ha gondolataimban sértõdöttnek érezném magam,
gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre.
8. Ma új, részletes programot állítok össze. Talán nem ragaszkodom
hozzá pontosan, de megfogalmazom.
És két rossztól tartózkodom: a hajszától és a határozatlanságtól.
9. Szilárdan hiszek – akkor is, ha a
tények az ellenkezõjét mutatják –
abban, hogy az isteni Gondviselés úgy
törõdik velem, mintha egyedül volnék a világon.
10. Ma nem félek, és különösen
örülök mindennek, ami szép, és hiszek a jóságban. Nekem adatott meg,
hogy 12 órán át jót tegyek.
Szent XXIII. János Pál pápa listája

ELÉRHETÕSÉGEINK
Az iroda nyitva tartása:
hétfõn 9—11, 14—17; kedden, szerdán és csütörtökön 9—11;
pénteken 14—17 óráig.
Cím: Nagykanizsa, Ady E. u. 15.
Telefon — csak nyitvatartási idõben: (93) 787-965
E-mail: iroda@szentjozsefplebania.hu
Facebook: https://www.facebook.com/szentjozsefnagykanizsa/
Csorba Tamás plébános elérhetõségei:
E-mail: plebanos@szentjozsefplebania.hu
Telefon: (93) 783-671 (csak sürgõs esetben — pl. súlyos beteg hívõ
ellátása szentségekkel, vagy temetéssel kapcsolatos ügyintézés az iroda
rendkívüli zárva tartása esetén)
Templomaink címe:
Szent József Plébániatemplom: Nagykanizsa, Zárda utca 1/a
Nagyboldogasszony filiális kápolna: Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 87/a
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Templomi archívum
AZ ALSÓVÁROSI TEMPL
OM
TEMPLOM
SZENT FERENC KÓRUS A
1958 HÚSVÉTJÁN
Iratok rendezése során, borítékban
megbújva leltem a fenti fotóra. Mi
minden fordult meg a fejemben e régi
felvétel láttán?! Kettõ közülük mindenképp említést érdemel. Az „izmosodó” Kádár-éra évében az itt szereplõk vállalták, hogy egyházi énekkarban felkészüljenek, fellépjenek.
Koczka Ferenc SVD szerzetes pap
kántorként sodródott plébániánkra.
Abban a pár esztendõben, amíg megtûrték, szervezte és vezette az énekkart. A nõk szólamait kereskedelmi
alkalmazottak, tisztviselõk, háziaszszonyok és néhány középiskolás diák
alkották. A több mûszakban dolgozó
tagság megtalálta a gyakorlás és a
fellépés keskeny pallóját, amikor a fõ
ünnepeken túl is szolgálta a liturgiát.
A fotón láthatókból tudomásom
szerint ketten élnek rajtam kívül.
Napjaink Szent József Kórusának
létszáma csaknem egyezik a 60 év

elõttivel. A vallás gyakorlásának feltételei összehasonlíthatatlanul kedvezõbbek az akkorinál. A meggondolkoztató hiány csupán egyéni imával
nem tölthetõ ki. Az apostoli levelek
közösségépítõ szorgalmazásai, ajánlásai ma is aktuálisak, jóllehet kórusbeli szolgálatot konkrétan nem említenek. Ha ismerõsre lelnek a kórustagok között, kérjük, jelezzék az Alsóvárosi Harangszó szerkesztõjének!
Boros Antal ny. gimnáziumi tanár,
városunk díszpolgára tiszteletére
Szent József templomunk múltjával
kapcsolatos archívumot nyitunk a
még feltalálható régi fotók, dokumentumok (iratok stb.) esetleg tárgyak
bemutatásával, valamint a velük kapcsolatos személyes emlékezéssel. Ha
az önök birtokában is vannak régi emlékek, kérjük, szíveskedjen rendelkezésünkre bocsátani fotózásra!
MZs
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DIGITÁLIS
ÜGYEINK
Justin Welby, Canterbury érsek 10
jó tanácsot fogalmazott meg a digitális kor emberének. „A közösségi
média átformálta azt, ahogyan éljük
az életünket. Keresztényként arra vagyunk elhívva, hogy Jézus példája szerint éljünk! Ha Jézus tanúi akarunk
lenni ebben a világban, akkor vizsgáljuk meg azt is, hogyan képviseljük ezt
a tanúságot az online világban is” —
idézi az érsek szavait a Sun. Fontoljuk meg ezt a tíz pontot, és vizsgáljuk
meg saját online kommunikációnkat!
Vajon ezek alapján hogyan képviseljük a hitünket a közösségi médiában?
1. Ne rohanj! Gondolkozz egy kicsit, mielõtt kommentelsz!
2. Gondolj arra, hogy ha valamit
kiírsz az internetre, az örökre ott marad!
3. Ha egyházi dolgokról beszélsz,
tedd világossá, hogy az a saját véleményed, nem feltétlenül az egyházé.
4. Ne bujkálj! Az anonimitással
visszaélni nem szép dolog.
5. Óvatosan a személyes véleményekkel, amiket hivatalos közleménynek nézhetnek mások!
6. Vigyázz, mert a közösségi média
közvetlen hangulatában nehéz a professzionális távolságtartás!
7. Ne ossz meg másokról képeket
az engedélyük nélkül!
8. Ha valamit nem mondanál valakinek élõben, ne mondd neki online
sem!
9. Tudj titkot tartani, ha nem vagy
benne biztos, hogy elmondhatsz egy
történetet, ne tedd.
10. Ügyelj a biztonságra, ne ossz
meg magadról túl sok személyes információt!
(Forrás: The Sun, 777.blog.hu
2019. 07. 03.)

„Ha valakinek egy kicsit is segíthetsz, légy boldog, mert a
hasznosság, és a kedvesség lépcsõin Isten a boldogság, és a
barátság felé vezet téged.”
Maltbie Babcock
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SZENTMISÉK
RENDJE

ÕSZI
PROGR
AMJAINK
PROGRAMJAINK

Hétfõ: 18 óra*
Kedd: 18 óra*
Szerda: 7 óra
Csütörtök: —
Péntek: 8 (Palin) és 18 óra*
Szombat: 18 óra*
Vasárnap: 8 (Palin) 10 és 18 óra*

Szeptember 21., szombat: 9—16 óra
között bérmálkozók lelki napja a
plébánián.
Szeptember 29., vasárnap: 10
órakor bérmálás.
Október 1., kedd: 19 órakor rózsafüzér imádkozás a plébánia udvarán.
Október 8., 14., 27. és 28.: imádkozás az egyházközség területén.
Október 19—23. között: medjugorjei zarándoklat. Érdeklõdés és jelentkezés a plébánián.
November 23., szombat: 9—17
óráig egész napos szentségimádás
Palinban.

*A plébániatemplomban az esti
szentmisék május 1-jétõl augusztus
31-éig 19 órakor kezdõdnek.
Szentmisék rendje
az adventi idõben
Hétfõ: 6 óra
Kedd: 6 óra (Palin)
Szerda: 6 óra
Csütörtök: —
Péntek: —
Szombat: 6 és 18 óra
Vasárnap: 8 (Palin), 10 és 18 óra
Az esetleges módosulások és a
gyászmisék, temetések, illetve egyéb
liturgikus cselekmények rendje honlapunk
(www.szentjozsefplebania.hu)
aktuális menüpontjában a hírek között, valamint a templom hirdetõtábláin megtalálható.
Gyóntatás: a szentmisék elõtt vagy
után. Hosszabb gyónás esetén viszont kérjük, egyeztessen idõpontot
a plébánossal!

IMÁDK
OZÁS
IMÁDKOZÁS
Október a Szûzanya és a rózsafüzér
hónapja.
Az elmúlt évihez hasonlóan szeretettel hívjuk a kedves híveket közös
imádkozásra az alábbi idõben és az
alábbi helyszínekre:
Október 8-án, kedden 16.30 órára,
a Zrínyi Miklós Általános Iskola bejáratához.
Október 14-én, hétfõn 16.30 órára,
a Szent József térre.
Október 27-én, vasárnap 16.30
órára a Szemere utca és a Csengery
út sarkára.
Október 28-án, hétfõn, 16.30 órára, a Pannon Egyetem parkolójába.

KÖZÖSSÉGEINK
Megnevezés
Férfi imacsoport
Gitáros közösség
Mária-kör
Olvasókör

Vezetõ
Lábodi István
Horváth Zsuzsa
Gyenes Edit
Dormbach Borbála

Szegély imaközösség
Szent József Kórus

Csorba Tamás
Domján József

Szent Klára rózsafüzér társulat

Csáki Lászlóné

A foglalkozások ideje
Kéthetente kedden 19 órakor
Minden hónap 2. keddjén
16.30 órakor
Minden hónap 2. hétfõjén
19 órakor
Minden kedden és minden
2. szerdán 16.30 órakor
Minden hónap 1. pétekjén
17 órakor a templomban

2019. szeptember

Nagy János atya papi jubileumi
szentmiséjén, Magyarszerdahelyen
énekelt kórusunk, majd agapén
vendégelték meg a közösséget

„Légy nagylelkû, és megértõ!
Senki se jöjjön úgy hozzád, hogy
ne érezné magát jobban és boldogabban, amikor távozik. Légy
Isten jóságának élõ kifejezõdése.
Legyen kedvesség arcodon, szemedben, mosolyodban, és meleg
kézfogásodban!”
Teréz anya

Kiadja:
Szent József Plébánia, Nagykanizsa
www.szentjozsefplebania.hu
www.facebook.com/szentjozsefnagykanizsa/
Felelõs kiadó:
Csorba Tamás plébános
Szerkesztõ:
Mónai Zsuzsanna
Az újságot írták:
Csorba Tamás, dr. Kökényes Júlia,
Mónai Zsuzsanna, dr. Solymár Mátyás,
Takács Lászlóné
A fényképeket készítették:
Göndics Jánosné, Bálint Pál,
Domján József, Gyõry Bernadett
Tördelõszerkesztõ:
Lengyák András
Kizárólag belsõ használatra!

