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Szeretem a nyári Kanizsát is, lelassul,
nyugodttá válik a város. Az emberek
a „vizek” irányába veszik az irányt.
Én maradok. Már szinte hozzá tartozom a nyári, szünidõs Kanizsához.
Hûvös templom, plébánia tetõfelújítás, palin templommegáldás. Szép
imával telt séták, idõ a nézelõdésre,
és a látásra. Szervezünk pár jó programot, volt ami össze is jött, volt ami
nem. Sok a félelem és bizonytalanság,

Ne is áldozz, mert túl sok lesz, és
nehézzé válik elõbb utóbb és sok beáldozott lemondás, félbehagyás, odaadás, csak kiegyenlítést és a kapást
erõsíti bennünk. Én mennyit áldoztam Istenre, Istennek. Nem mindegyikünk Ábrahám, és nem kell vértanúvá sem avatnunk magunkat, mert
elõbb utóbb büszkék leszünk. Ami
szeretetbõl fakad az könnyû is, nem
nyûg és nem nehéz, és késõbb sem

ha utazásról van szó... a pandémia
negatív következményei még velünk
vannak.
Aki itthon marad, szeretettel hívom programjainkra.
Elõre tervezze be, és szentelje meg a
nyarat. Sokszor látom és magam is
szenvedek tõle, hogy Istenre csak szakítunk idõt, alkalmat, ...valami felezõdik, szakad, kettõ vagy több rész
marad a szakítás után. Valamit félbe
hagyunk, elfutunk és a dolog hasad,
közbe iktatunk és rohanunk vissza.
Ne szakíts! Ne erõbõl... szeretetbõl,
hûségbõl.

rójuk fel. Ne áldozz, nem kell szenvedni közben, könnyen és örömmel!
Azt kérem, szentelj! Szentelj nyáron is idõt, lehetõséget, alkalmat arra, hogy szentté tegyen Isten, és szentté tegyenek a nyári napok, hónapok!
Ha szeretetbõl, hûségbõl, könnyedén
és örömmel, akkor meg tudom szentelni a nyarat. A megszentelés belesimulás (együtt létezés) az Isten szeretetébe, az adott idõben. Így nyáron is.
Talán most kellene hétköznapi
szentmisére járnom, csendes templomi imára, elkezdeni szép csendes
és hûvös reggeli szellõben Szentírást

IMA
Úr Jézus Krisztus! Kérjük, Te maradj
velünk ezen a nyáron is! Azokkal is,
akiknek zömmel a munka lesz osztályrészük. Adj nekik kitartást és erõt!
Légy azokkal is, akik most pihenni
indulnak! Külön szívedre helyezzük
fiataljainkat, gyermekeinket. Te légy
velük a nyár örömeiben is! Õrizd
meg õket a bajtól és a veszedelemtõl,
vigyázz rájuk, hogy ne kerüljenek a
gonosz hatalmak hálójába!
Könyörgünk a nyári felnõtt és ifjúsági táborokért, jelenléted szentelje
meg a közösségeket!
Szentlélek Isten Te teremts közösséget közöttük és azok között, akikkel majd nyári programjaik során találkoznak! Te vezéreld mindnyájukat
vissza otthonaikba!
Adj kedvezõ idõjárást, hogy a föld
és a becsületes munka meghozza termését. Te aki ura vagy a szélnek is,
ne engedd, hogy a természet erõi ellenünk forduljanak!
Eléd visszük imádságainkban a betegeket, a szenvedõket, a haldoklókat, a magánnyal küszködõket.
Add mindnyájunknak a hit ajándékát! Ámen
(Forrás:
erdélyikeresztyének.network.hu)
olvasnom, amikor csendes még a város. A tapasztalat pont fordított, a
nyár nem nagyon szokott megszentelõdésünkre szolgálni, inkább ad
több teret a bûnnek.
Szeretettel hívom az AHA olvasóit, szenteljük meg a nyarat! Ne a nyárból szakítsunk, áldozzunk Istennek,
hanem Isten szeretetével, jóságával
szenteljük meg a nyarat, váljunk
szentté a nyáron!
Csorba Tamás plébános
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VÁRUNK A RÓZS AFÜZÉR TÁRSUL ATBA
Plébániai újságunk története során
többször olvashattunk a rózsafüzérrõl különbözõ vonatkozásokban.
Most a híveknek a hozzá való viszonyáról szólunk.
Egyházközségünk számos közössége közül plébános urunk õszre a
rózsafüzér társulat megújítását határozta el. A Katolikus lexikon szerint
„a rózsafüzér társulat a legelterjedtebb testvérület (confraternitas) az
egész egyházban. Alapítója Szent
Domonkos, aki Toulouse-ban szervezte meg az elsõ rózsafüzér társulatnak nevezhetõ társulatot 1211ben. Célja tagjainak arózsafüzér
imádkozásával való megszentelése.”
Plébánosunk új tagok jelentkezését
várja, mely frissítést jelent a közösség
életében. Az új tagsággal járó kötelezettségek: napi egy tized elimádkozása egyénileg, valamint havonta egy
alkalommal egy óra közös imádkozás
a társulat tagjaival. A más néven
szentolvasó, az imádkozás egy eszköze, illetve tematikus imasorozat. A
szemei segítenek számolni az elmondott imádságokat a hívõknek, amelyeket meghatározott sorrendben mondanak. A rózsafüzérimádság lényege
az elmélyülés, egyfajta meditatív,
szemlélõdõ állapot elérése, amely segít összpontosítani az elmondott fohászokra és titkokra.
Mint már írtunk róla, a rózsafüzér
a megszámlálhatatlan máriás imádságok egyike. Kifejezi szívbõl jövõ szeretetünket, ragaszkodásunkat menynyei édesanyánk iránt. Talán az alábbi
imádság fejezi ki legjobban hozzá való viszonyulásunkat:
Anyám, Tebenned bízom és remélek!
Anyám, Teutánad epedek!
Anyám, Te jóságod kegyelmezz!
Anyám, Te hatalmas védelmezz!
Anyám, jöjj és segíts imádkozni!
Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni!
Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni!
Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!
Szeretetünk és rajongásunk mellett
megváltásunk történetének nagy eseményeit, hitünk titkait foglalja magá-

ban. Benne Jézus és Mária életének
jelentõs eseményeivel találkozhatunk. Sûrítve tartalmazza az egész
evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. A
rózsafüzér által úgy érezzük, kegyelmek bõségét nyerjük el. Az egyes titkok között az elmélkedést elõsegítendõ rövid szentírási szakaszokat mondunk el.
A Szûz Mária utáni vágyódásnak
ez a bensõséges megfogalmazása a
ferencesek és domonkosok révén
már a 13. században közkedveltté
vált, más formában. Az Üdvözlégynek ekkor még csak az elsõ része
volt használatos, majd IV. Orbán pápa egészítette ki ezzel a mondattal:
„És áldott a Te méhednek gyümölcse,

Jézus. A 15. századi egyházi írók és
szónokok újabb bõvítést tettek
„Asszonyunk Szûz Mária, Istennek
szent anyja, imádkozzál érettünk,
bûnösökért!”. Lassan ezek a szavak
beépültek az Üdvözlégy Máriába. A
záró szavakat „Most és halálunk óráján” Temesvári Pelbárt beszédeiben
találjuk meg elõször. Az Üdvözlégy,
figyelmeztet a második isteni személy megtestesülésére. Az isteni Ige
megtestesülése oszlatta el az emberiség bizonytalanságát és a bûn vaksötétségében való tapogatózását.
Jaricot (Zsariko) Mária Paula nõvér kezdeményezte az élõ rózsafüzért a lelkek üdvösségének érdekében. Egy embertõl csak kevés imát
kér, ugyanakkor testvéri, lelki közösségben imádkozzuk. Egy szentéletû
dominikánus mondása, miszerint a
rózsafüzér végzésekor az egész ember imádkozik. „ Nézzétek a rózsafüzér imádkozására egybegyûlt embereket, egész énjük imádkozik.
Imádkozik a térdük, amikor imádsá-

guk közben térden állnak. Imádkozik
az ujjuk a megáldott rózsafüzérszemeket pergetve, imádkozik földre sütött, vagy égre emelt szemük. Imádkozik bizalommal telt ajkuk, amikor
egymás után ejtik ki a szóbeli imádság szavait. Imádkozik fülük, amikor
a szent szavakat hallgatják. S amíg a
test így imádkozik, a lélek nyugodtan,
békésen, s örömtõl áradozva emelkedik Istenhez és vele egyesül az elmélkedésben és szeretetben.”
Nem az a lényeg, hogy mindig
minden titkot végigmondjunk. A rózsafüzér titkai helyett lehet mást is
imádkozni. De mi magunk is választhatunk olyan titkot, ami az életünk
adott pillanatában segítséget jelent.
Ez gyakran történik, amikor a nap
zárásaként egy-egy tizeddel megköszönjük a napi kegyelmeket, valamint
segítséget kérünk terheink viselésében, ügyeink jobbrafordulásáért. Ha
a templomban közösen mondjuk a
rózsafüzért, általában van egy elõimádkozó, aki elmondja az imák elejét, majd közösen folytatjuk.
Ajánljuk a tagságot azoknak az
imádságos lelkû híveknek, akik elkötelezõdés nélkül is rendszeresen, kitartóan, örömmel imádkozzák a rózsafüzért. Azoknak, akik már tervezték a rendszeres imádkozás e formáját, akár felajánlásként. Azoknak,
akik imádságos közösségre vágynak.
Azoknak, akik szívesen vezetnek
közös imádkozásokat. Azoknak is,
akik feladatot, szolgálatot nem vállaltak még közösségünkben eleddig
és vágynak rá.
A rózsafüzér befejezõ imáját önálló
imádságként, segítséget és oltalmat
kérve naponta többször is elimádkozzuk Máriához fordulva: Oltalmad
alá futunk, Istennek szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg
minket minden veszedelemtõl, mindenkor dicsõséges és áldott Szûz! Mi
asszonyunk, mi közbenjárónk, mi
szószólónk! Engeszteld meg Szent
Fiadat! Mutass be minket szent Fiadnak! Ámen!
Mónai Zsuzsanna
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MIÉRT BESZÉLGETÜNK EGYRE KEVESEBBET?
Bizonyára furcsának tûnök a mai digitális világban, de én szeretek beszélgetni. Beszélgetni valakivel, aki
jelen van, aki odafigyel, és reagál a
gondolataimra, tovább viszi a gondolat fonalát, újabb és újabb információkat, véleményt, gondolatokat hozzáfûzve. De erre mostanában szinte
alig van lehetõségem. Egy este arra
figyeltem fel, hogy a kanapé két szélén ülünk a férjemmel, mindketten
elmélyülten nézzük a mobiltelefonunkat, és már jó ideje egy árva szót
sem szóltunk egymáshoz. Valóban,
még mi házastársak is egyre kevesebbet beszélgetünk egymással. Egyre
kevesebb a baráti társaság, amikor a
barátok idõnként összejönnek egy
egy jó beszélgetésre, világot megváltó
gondolatok cseréjére. Nézem az étteremben, közlekedési eszközön az
embereket,a férj, feleség, gyerekek,
munkatársak belemerülnek a telefonba. Egymásról tudomást sem
véve, rá sem néznek egymásra.
Nem tett jót a covid járvány sem a
jóízû társalgásnak, hiszen a családtagoknak, akik a járvány miatt állandó
együttlétre kényszerültek, elfogyott
a mondanivalójuk. Hiszen állandóan
otthon voltak, nem történt semmi
említésre méltó.
Régebben a munkahelyemen felüdülés volt egy egy kávészünetben
jókat diskurálni egymással. Ma már
ez nincs. Mindenki elviszi magával a
kávét a szobájába, ahol magányosan
internetezik, vagy belebújik a munkájába. Napi nyolc órában együtt dolgozunk, de szinte semmit sem tudunk egymásról.
Talán nem vagyok egyedül azzal,
hogy nekem hiányoznak a tartalmas
beszélgetések. Persze régen látott ismerõsökkel találkozva, leállunk társalogni, vagy össze is jövünk egy egy
délután, de ezek a beszélgetések igazán csak beszámolók. Mindenki elmondja mi történt vele az utóbbi idõben, mit tud a közös ismerõsökrõl,
aztán lejár az idõ, mindenki megy a
maga útján.
Mostanában egyre többet halljuk,
hogy mi magyarok állandóan panasz-

kodunk, nyilván ezért sem szeretünk
beszélgetni. Nem szeretjük mások
negatív gondolatait, panaszait hallgatni, ha lehet, lerázzuk magunkról
mások problémáit. „Van bajom nekem is elég, minek terheljem magam
a másokéval is?” — mondjuk. Valójában önmagunk sajnálatába süppedünk, kapcsolataink kiüresednek,
felszínessé válnak. Pedig az emberi
kapcsolatokra nekünk is szükségünk
van. Ha teljesen elzárkózunk mások
problémái elõl, mi is magunkra maradunk ha nekünk lesz szükségünk
segítségre, vagy egyszerûen csak arra, hogy meghallgassanak.
Miközben sokan hatalmas összegeket fizetnek ki pszichológusnak

azért, hogy meghallgassa õket, az emberi kapcsolataikat viszont elhanyagolják. Nem is gondolnak arra, hogy
egy mély beszélgetés milyen nagy segítség lehet, ha éppen elakadtunk,
problémáink vannak, vagy nehéz, esetleg bonyolult élethelyzetbe kerültünk.
Persze nem felszínes pletykálkodásra gondolok ilyenkor. Számomra a
beszélgetés azt jelenti, hogy valaki
mond valamit, errõl nekem eszembe
jut valami, ami magamtól nem merült
volna fel bennem, és így a gondolat
tovább gyûrûzik, szép gondolatfüzért
alkot. Ezt a gondolatot nyilván nem
fûzném tovább egymagam, hanem
hagynám elveszni. „Ketten kellünk
hozzá. Mindig. Ahhoz, hogy élni
kezdjen egy gondolat, egy történet.
Én csak elkezdhetem” — írta egykor
Krúdy Gyula. Ahhoz, hogy a gondolat életre keljen, szükségem van a
másikra, aki oda figyel, átgondolja
amit tõlem hallott, és hozzá fûzi a saját gondolatait. Ez nem ugyanaz,

mintha üzeneteket, sms-eket váltanánk. Az ilyen eszmecseréhez kell a
másik jelenléte, testbeszéde, hangsúlyai, szeme csillogása. Ha beszélgetünk, és nem csak beszámolunk egymásnak valamirõl, ott és akkor bele
tudunk helyezkedni a másik látásmódjába, olyan dolgokra jövünk rá,
amire egyedül nem gondoltunk volna.
De hangsúlyozom, hogy ehhez mindenkinek jelen kell lennie testben és
lélekben. Néha részese vagyok olyan
„beszélgetésnek”, ahol a társam meghallgat ugyan, de látom rajta, hogy
alig várja mikor veszek levegõt, hogy
közbevághasson és a saját gondolatait kifejthesse. Nem is feltétlenül arról, amirõl én beszélek. Érzem, hogy
nem figyel rám, örül, hogy beszélgetünk, de csak arról, amirõl õ szeretne.
Ez nyilván nem azt jelenti, hogy a
másik gondolataira reagálunk, és valószínûleg az ilyen beszélgetés nem
tölt fel senkit. Olyan, mintha egy zsák
tartalmát rázúdítottuk volna a másikra, így a mi zsákunk kiürült, könynyebb lett, mehetünk tovább. Hogy
mi van a másik zsákjában, nem érdekel igazán.
Mit tehetünk mi keresztények,
hogy a tartalmas beszélgetést ne váltsa fel végleg a digitális kommunikáció? „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyûlnek az én nevemben,
ott vagyok köztük.” (Mt 18,20.) —
írja a Szentírás. Isten is arra biztat
bennünket, hogy jöjjünk össze, beszélgessünk az õ nevében. Beszélgessünk például a különbözõ egyházközségi csoportokban.
Csatlakozzunk a most induló Mária-körhöz, imacsoportokhoz, a közös
ima után maradjunk együtt egy-egy
mélyebb beszélgetésre. A Katolikus
Egyház erõs és virágzó mozgalmai a
Cursilló, vagy a Házas hétvége. Ezek
olyan mozgalmak, amelyek épp arról
szólnak, hogy beszélgessünk egymással, a házastársunkkal, tegyünk tanúságot életünkrõl, keressük a közös
megoldásokat, hogyan vigyük szeretteinket, társainkat közelebb Istenhez,
hogy éljünk keresztényi életet.
Kökényes Julianna
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KÖRKÉRDÉS
A júniusi számunkban egyházközségünk „kistestvérének” a palini közösségnek a tagjait szólítottuk meg. Palini
testvéreinktõl arra kerestünk választ,
hogy van e olyan imádság, amelyet különösen szeretnek, amellyel gyakrabban szólnak az Atyához? Érzik e, hogy
imáik meghallgatásra találtak az Úrnál?
Takács Lászlóné Marika nyugdíjas
Van e olyan imádság, amit különösen szeretek imádkozni? Ez az imádság, amit különösen szeretek, az Üdvözlégy..., az Úr angyala, valamint a
reggeli és esti imádságok. De szeretem a rózsafüzért is imádkozni. Nagyon szeretem a napi buzdítást, leginkább Böjte Csaba és Barsi Balázs
atya könyveibõl. Amikor az Úr angyalát imádkozom, gyerekkoromból
édesapám keze jelenik meg elõttem.
Akkor érzem imádkozásomat teljesnek, igazinak, amikor utána úgy érzem, hogy jó lenne minden embert
megölelni. Átadni a szeretetet, hogy
repülhessen az õ lelkük is.

Kaptam e meghallgatást?
Nagyon nagyon sokszor. Gyerekeimet, férjem gyógyulását, unokáimat,
öcsém gyógyulását, saját gyógyulásomat, és sok sok zarándokutat köszönhetek annak, hogy Isten meghallgatta imáimat. A zarándokutakon
nagyon sok apró kegyelemben volt

részem. Elvégezhettem a Szent lélek
szemináriumot, ami számomra lelki
kegyelmet adott. Azt kértem, azért
tudjak imádkozni, hogy felejtsem el
a megbántást, csak a jóra és szépre
emlékezzem, ha eszembe jut, hogy
megbántottak, ne fájjon. Ezt pedig
megkaptam. Éppen ezért tudom,
hogy imádságom mindig meghallgatásra talál, érdemeim szerint.
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tennek stb.) közbenjárnak értünk
minden földi bajunkban, betegségünk, nehézség és gond esetén.
Nap mint nap érezhetjük a segítséget, kegyelmet, ha a jó Istenre figye-

Ima az édesanyákért
Mennyei Atyánk! Áldd meg kérünk az
édesanyákat!
Õket választottad, hogy gyermekeid a
világra hozzák,
Te adtad szívükbe a gondoskodó és
elfogadó szeretet,
Te adtad lelkükbe a Hozzád vezetõ
igaz hitet!
Áldjuk ma is õket ezer áldással és ezer
hálával,
Kik a Te nevedben gyermekeidért életük
adják!
Áldd meg Te is õket szent kegyelmeddel,
Gyermekeikért aggódó szeretõ lélekkel!
Ámen.
Sipos Károlyné Marika nyugdíjas
Az imádság az egyetlen Istenhez
vezetõ út. Az ember vágyakozik Isten
után, ezért megpróbál kapcsolatot teremteni vele az imája útján. Így kezdjük a napot reggel, felajánlva Istennek
minden munkánkat, szenvedésünket,
imáinkat, örömeinket és bánatunkat.
Kérjük a Szentlélek kegyelmeit: az
értelem, erõsség, bátorság, békesség,
jó szándék, jóakarat, vigasztalás,
hogy napi teendõink és egymás iránti
szeretetünk Istennek tetszõ legyen.
Nagy szeretettel és bizalommal fordulunk mindenkor a segítõ Szûzanyához, aki meghallgatva kéréseinket,
közben jár értünk szent fiánál.
Hogy melyik imát szeretem a legjobban? Nehéz eldönteni, mert minden alkalomhoz, eseményhez tartozó
ima, amelyet Isten segítségével sikerül elmélyülten, áhítattal elmondani,
bízom benne, hogy meghallgatásra
talál.
Legszebb Mária-imáink (Most segíts meg Mária, Oltalmad alá futunk,
Üdvöz légy Királynõ, Szûz szülõje Is-

lünk a szívünk mélyén. Egy egy fohász, munkánk, nehézségünk felajánlása, imák végzése esetén megtapasztalom az égbõl jött segítséget. Az élet
nehéz helyzeteibõl — betegség, unokáim vizsgái — egy-egy kilenced felajánlásával, szent miséken való részvétellel, és sok sok imával remélem
elnyerni a kegyelmeket és lelkem békéjét.
De nem szeretnék megfeledkezni
a bensõséges, Istennek és a Szûz
anyának szóló énekekrõl sem. Azt
mondják, aki énekel, az kétszer imádkozik. Énekléssel tiszta szívbõl dicsõíthetjük, és imádhatjuk a jó Istent,
és köszönthetjük, magasztalhatjuk
Szûzanyánkat.
Minden imának óriási ereje van, ezt
minden imádkozó megérzi, és tapasztalja. Nem csak a bajok elhárításában, hanem a lelki megnyugvásban és megerõsödésben is.
Az imacsoportunk fontosnak tarja
a szent misék elõtti Rózsafüzérimádságot, melyet különbözõ szándékra ajánlunk fel. Ahogy a mise utáni fohászunkat a Mennyei atyához:
„Templomodból uram..., majd kérjük
Szent Mihály arkangyalt, hogy védelmezzen bennünket minden veszedelemben.
Végül hadd idézzem egyik kedves
esti imámat:
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„Befejezem atyám, befejezem mára,
minden kegyelmedért legyen örök hála.
Tisztelet, dicsõség, imádás, dicséret
Neked fölséges Atya, s Fiú és Szentlélek!
Áldalak Istenem, Szentjeiddel áldlak, mert megadtad létét, tegnapnak
és mának.
Add, hogy a holnapot szent neveddel kezdjem, Uram és teremtõm, megváltó Istenem!
Befejezem Atyám, mára befejezem,
örök jóságodért örök hála legyen.
Adjon hálát érte minden teremtményed, és bocsásd meg kérlek a mi vétkeinket! Atyám erre kérlek. Ámen!”
(Pió atya imája)
Vegye kedvesen Isten imáinkat, és
engesztelésünket az õ dícséretére,
dicsõségére, magasztalására!
Fazekas Péterné Rozika nyugdíjas
Bevallom, nem vagyok notórius
imádkozó típus, de minden imát szeretek. Vannak, amik egész nap az
eszemben járnak, akkor csak mondom, mondom õket és szárnyal a lelkem. A rózsfüzérimák közül kedves

Alsóvárosi Harangszó
Az imához szükség van akaratra,
és szívre is. Az ima nagyon sokat
segített nekem, anélkül, már
megsemmisültem volna.
Életem legnagyobb fájdalmában
engem a következõ ima segített, ez
az ima adott vigasztalást, és erõt,
hogy elviseljem azt, ami szinte
elviselhetetlen:
Nehéz a keresztem, megváltó Jézusom,
De amit rám mért, szívesen hordozom.
Szívembõl szeretlek, ha meg is látogatsz,
Elébed térdelek, bármilyen csapást
adsz.
Te az Úrjézus Krisztus voltál, mégis
földre rogytál.
Én kisebb vagyok a földszem poránál.
Viszem keresztemet, csak erõt adj
hozzá,
Ha neked úgy tetszik, váljak áldozattá.
Minden bûneimet bocsásd meg a földön,
Hogy a másvilágon engem ne gyötörjön!
Irgalmazz énnekem égnek földnek ura,
Könyörögj érettem Istennek szent
anyja!
Édes Szûz Mária, irgalmas jó anyám,
Csak kegyes szívednek legyen gondja
énrám.
Lelki bánatomban csak Te segítettél,
Hálatelt szívemmel nagyon szeretlek én.
Ámen

számomra a Dicsõséges olvasó, ezt
imádkozom legtöbbször. Különbözõ
napszakokban szoktam imádkozni,
reggel, délután, este, sõt elõfordul,
hogy az egész napomat imával töltöm
el. Õsszel a betegségem miatt elvégeztem gyógyulásomért a hálaadó
kilencedet pompeji királynõjéhez, az
ún. pompeji kilencedet. Azóta el
tudok járni szentmisékre a templomba. Ezért érdemes imádkozni.
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Ihász Zoltánné Ilike
Nekem a nap kezdéséhez és egy
mozgalmas nap után a feszültségek
feldolgozásában nagy segítségemre
van az ima.
Isten nem csak terheket, feladatokat ad számunkra, de mindeközben nyugalommal is meg akar ajándékozni, és meg akar tanítani bennünket, hogy megtaláljuk a hozzá
vezetõ utat azáltal, hogy naponta beszélgetünk vele, imádkozunk hozzá.
Fontos hogy ne csak kérjünk, de
köszönetet is tudjunk mondani a sok
segítségért és jóért amit kapunk. Ha
így beszélgetünk vele imáink meghallgatásra találnak. Vallom, hogy
akinek imádságos élete van, annak
mindene megvan, mert Isten szaba-

don beléphet az életébe és tevékenykedhet benne, megajándékozhatja
kegyelmének csodáival. Ezt sokszor
megtapasztaltam.
Ebben Mária mindig nagy segítséget
jelentett, hisz a Szûzanya kétségtelenül közelebb visz fiához bennünket.
Rózsafüzér társulati tagként, természetesen ez az egyik legkedvesebb
imám.
Sok gondomat bíztam rá. És rengeteg kegyelmet kaptam Máriától ez
ima által!
A rózsafüzér Krisztus életének
szemlélése Máriával.
Csodálatos ima! De napi rendszerességgel imádkozom papjainkért és
új papi hivatásokért mivel a Jó pásztor és a Prohászka imaközösségnek
is tagja vagyok.
Ma is igaz Krisztus szava hogy „az
aratni való sok, de a munkás kevés.”
Isten csak akkor válaszol imáinkra
akkor jön ha hiszünk benne! Ezért
fontos ima még számomra a Hiszekegy, a hit imája.
„A hited gyógyított meg téged” —
mondta Jézus a betegeknek, akiket
meggyógyított.
Egy egy röpima egy szeretõ sóhaj
is elég sok-sok kegyelemre!
Imádkozni nem nehéz, annyi mint
Istenre gondolni.
Az imádság békéje legyen minden
testvérünkkel!
„Ha imáddal vallod, hogy Jézus az
Úr, szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból üdvözülni”
(Róm 10,9)
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SPORTNAP
2022. június 12-én plébániánk hittanos fiataljai egyházmegyei sportnapon
vettek részt Balatonfenyvesen. A következõkben néhány résztvevõ élménybeszámolóját olvashatják.
Svélecz Bulcsú 4. osztályos tanuló
Egy hét múlva leszek elsõáldozó.
2022. június 11-én Csorba Tamás
plébános és hitoktatóm szervezésével, családi kiránduláson vettünk
részt. Az Egyházmegyei Sportnap
számomra nagyon szeretett helyszínen Balatonfenyvesen szervezõdött.
Nagyon tetszett az iskola tornacsarnoka, pályái, sportlehetõségei.
Több sporteseményre is neveztünk
osztálytársaimmal, de legjobban a
röplabda tetszett. A nagyok profik
voltak, így a velük való játék inkább
csak bátorságpróba volt. De lehetõséget kaptunk arra, hogy csak kanizsai gyerekek legyünk a pályán és
egymás ellen játszunk. Nagy öröm
volt számomra, hogy idén elõször
fürödhettünk a Balatonban, ezt vártuk a legjobban.
Svélecz Krisztián édesapa
Elsõ ízben vettem részt a plébánia
szervezésében kiránduláson. Fiamat
kísértük, aki jövõ héten lesz elsõáldozó. A kezdeményezés, a közös

idõ eltöltése a rohanó hétköznapokban egyre jobban felértékelõdik. Az
Egyházmegyei Sportnap kiváló koranyári családi program volt, nem csak
a gyerekeknek, de a felnõtteknek is.
Ezek a közösségek értéket képviselnek, hasonló gondolkodású szülõk
és gyermekek részére adnak élményeket. Örülök, ha van ilyen programra lehetõség, régóta ismert szülõkkel
és óvodás koruk óta együtt felnövõ
gyerekekkel tudtunk egy napot eltölteni.
A spotlehetõségek, a vendégvárás
és vendéglátás, a programszervezés
kiváló volt a szervezõk részérõl. Köszönöm Csorba Tamás plébánosnak
és gyermekek hitoktatójának, hogy
lehetõséget biztosítottak a közösségformálásra, könnyed, kötött, de mégis felszabadult, kötetlen beszélgetésre, élményre, idõtöltésre.
Tálosi Zoltán szülõ
Mikor találkoztam utoljára egy
pappal? Be kell valljam, nem mostanában. Na nem azért, mert nem vagyok hívõ, hanem munkám miatt az
év nagy részét az otthonomtól távol
töltöm, egy teljesen más vallást gyakorló országban. Ha itthon vagyok,
és idõm engedi, megpróbálok részt
venni a szentmisén. De ugye ott sem
az a jellemzõ, hogy egy pappal beszélgessen az ember nyitottan, kötöttségek nélkül.
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Viszont, a mai napon (június 11én) részese lehettem egy szuper kirándulásnak Balatonfenyvesen.
Csorba tamás atya hittanosival és a
szülõkkel egy sportrendezvényen
vehettünk részt.
A nap folyamán lehetõségem nyílt
beszélni egy remek emberrel, pappal,
Tamás Atyával.

Soha nem gondoltam volna, hogy
ilyen kötetlenül fogok társalogni egy
egyházi személlyel. Valahogy mindig
azt képzeltem, hogy õk elérhetetlenek nekünk. Tamás atya megváltoztatta a fejemben ezt a képet. Egész
napon át, bárki megszólíthatta, mindenkire volt ideje. Gyerekre, felnõttre egyaránt. Örülök hogy részese lehettem ennek a napnak.
Várom a következõ kirándulás lehetõségét ezzel a fantasztikus közösséggel és atyával egyaránt.
Köszönöm a feledhetetlen napot
Csorba Tamás atyának.
Laczó Csongor
Nekem nagyon tetszett a kirándulás, amikor Tamás atyával elmentünk Balatonfenyvesre a sportnapra,
ahol nagyon sok mozgási lehetõség
volt. Lehetett túrázni, röplabdázni,
focizni. Én a legjobb barátommal
Márkkal focizni mentem. Elõször a
Barcelona nevû csapat ellen játszottunk, és 3—1-re meg is nyertünk a
mérkõzést. Azután Balatonfenyves
ellen játszottunk és sajnos 2—2-re
kikaptunk. Eljött az utolsó elõtti
mérkõzés, amely mindnyájunk örömére 5—3-ra végzõdött a javunkra.
Az örömünk nem tartott sokáig, a
döntõ mérkõzésen 2—1-re kikaptunk. De a meccs után összepakoltunk, és lángosozással vigasztalódtunk. Ráadásul evés után fürödtünk
is a Balatonban. Szerintem ez egy
nagyon jó szombati nap volt.

Alsóvárosi Harangszó
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Filmajánló

HA ISTEN IS ÚGY AK
ARJA
AKARJA
Ön mit tenne, ha fiúgyermeke egyik
napról a másikra bejelentené, hogy õ
márpedig pap lesz? Tudna örülni neki?
Most képzeljük el, hogy mindez megtörténik, csak egy olyan olasz családban, ahol az édesapa elismert szívsebész és meggyõzõdéses ateista. Vajon
itt mi lesz a reakció?
Ez az alaphelyzete Eduardo Maria
Falcone filmrendezõ vígjátékának
(Ha Isten úgy akarja), melyet elõször
az Olasz Filmfesztiválon láthatott a
magyar közönség, január végétõl
pedig már több városban is a filmszínházak kínálatában találunk.
A történet szerint Tommaso az elismert római szívsebész magabiztos
és sikeres ember. Látszólag a családi
élete is rendben van, leginkább fiára
büszke, aki az õ nyomdokain jár, hiszen orvosi tanulmányokat folytat.
Egy nap azonban váratlan fordulat
történik: a fiú bejelenti a családnak,
hogy félbehagyja az orvosi egyetemet, mert szemináriumba készül és
pap szeretne lenni. Tommaso úgy
tesz, mintha elfogadná fia döntését,
de valójában lelkében dühöng és elhatározza, hogy utána jár annak,
hogy ki a felelõs mindezért, ki mérgezi a fia agyát a keresztény tanításokkal, és ki az, aki eltérítette õt az
ígéretes orvosi karriertõl.
Tommaso tehát nyomozni kezd, és
olyan helyzetekbe bonyolódik, amire
még õ maga sem gondolt. Hamarosan
találkozik az általa csak fõellenségnek tekintett Pietro atyával, s ezzel
tanulságos és komikus helyzetek
egész sora veszi kezdetét. A film jelentõs részében Tommaso próbálja
nevetségessé tenni Pietro atyát. Magánnyomozót fogad és családtagjait
is csatarendbe állítja a veszedelmesnek tartott pap ellen, akinek elõadásain fiatalok százai keresnek és találnak válaszokat kérdéseikre.
A film lényegét nem abban találjuk,
hogy Tommaso végül talál-e fogást
Pietro atyán vagy sem. Sokkal fontosabb az út, amin a film alatt végigmegy az ateista családapa. Súlyos

kudarcok, megpróbáltatások érik, s
bár ezeket nem árnyalják drámai
mértékben az alkotók, átérezhetõ
Tommaso vívódása. Felszínre kerül
feleségével való zûrös kapcsolata, lánya elõbb fanatikus hívõ, majd mindenféle okkultista tanok követõje
lesz, veje a csõd szélére kerül gyakorlatilag mindenféle szempontból,
munkáját elhanyagolja, ráadásul
szeretett fia papnak készül. Teljesen
leépülve, egy váratlan fordulat miatt
kap lehetõséget az újrakezdésre, de

ország után Argentínában és Franciaországban is forgalmazóra talált.
A Ha Isten úgy akarja lehetne akár
egy kevéssé érdekfeszítõ tanmese is,
de nem így történik. A cselekmény
jó tempóban halad, a rendezõ ügyesen adagolja a jobbára mulattató és
kedves vicceket, és ha kikerülni nem
is tudja az efféle témák esetében óhatatlanul felmerülõ közhelyeket, filmje
mégis stílusos és szerethetõ marad.
A legkevésbé sem didaktikus
tanulság pedig az, hogy sem a másikat

rá kell döbbennie, hogy ekkor már
Pietro atya diktál. Nem véletlenül
emelte ki több kritika is a filmmel
kapcsolatban, hogy „okos vígjátékkal” van dolgunk.
A jól megírt forgatókönyvhöz túlgesztikulált, már-már vásári komédiás
szerepek társulnak, de ezzel semmi
baj, egy olasz vígjáték lehetne-e más
módon hiteles? A többnyire még mindig hithû katolikus olaszoknál hagyománya van a vallási témájú vígjátékoknak, egy jól eltalált történet esetén
milliók zarándokolnak a filmszínházakba és garantált a siker...
A L’Osservatore Romano vatikáni napilap „a vígjáték és a bohózat
szakértõjének” nevezte Falconét, a
film pedig Magyarország és Olasz-

eltiporni, sem önmagunkat feladni
nem kell, elég, ha képesek vagyunk
rá, hogy kinyissuk és nyitva is tartsuk
azokat a bizonyos lelki szemeket. Ez
az elsõ lépés, hogy megértsük és felfogjuk, hogy mit jelentenek a szavak,
amiket a mellettünk lévõ, talán teljesen más meggyõzõdésû ember
mond. Ez leírva könnyû, gyakorolva
sokkal nehezebb. De megpróbálni
meg lehet. Eduardo Maria Falcone
arra biztat filmjével, hogy ne várjunk
vele, kezdjük el most. Mert Isten úgy
akarja.
(Magyar Kurír)
A filmet a Cinema Nagykanizsa 2022.
június 30-án csütörtökön 21 órakor
tûzi mûsorára.
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MINT A GYERTY
A LÁNGJA ...
GYERTYA
A Szent József Plébánia fíliája Nagykanizsa északi részén a palini templom és természetesen a palini közösség. Ennek a közösségnek a motorja,
vagy nevezhetjük belsõ magjának is,
egy imakör. Egy baráti és szeretetközösség, amely minden héten együtt
imádkozik, áldja az urat, engesztelõ
imát mond a betegekért, idõsekért,
minden emberért és a hazáért.
A palini imakör 2008-ban alakult.
Abban az évben végezte a Szentlélek
szemináriumot Sipos Károlyné Marika, Takács Lászlóné Marika és Fazeka Péterné Rozika. Hárman a szemináriumon ajánlották fel az Úrnak,
hogy Palinban is létrehoznak egy
imádkozó közösséget.
Az elsõ imaórára mindannyian emlékeznek, 2008 január 10. napján
volt. Hamarosan egyre többen csatlakoztak hozzájuk, volt idõszak, amikor huszonketten is együtt imádkoztak. Azóta sajnos néhányan megtértek már az alapítók közül teremtõjükhöz, de jelenleg is nagyjából tizenöten járnak össze rendszeresen Siposné Marika vezetésével.
Eleinte hétfõnként és csütörtökönként találkoztak. Akkor a hétfõi nap
volt az általános imaóra, csütörtökön

engesztelõ imádságot mondanak hazánkért. De mindannyian, akik a palini Nagyboldogasszony templomba
járunk, csatlakozhatunk hozzájuk

akit litániával köszöntenek. Október
pedig a rózsafüzér hónapja, így természetes, hogy a rózsafüzér tiszteletére imádkoznak.

szentmisék elõtt, amikor is a rózsafüzért imádkozzák. Számomra különösen kedves imádságuk a mise után
a távozás elõtti fohász, amelyben a
távollevõkért imádkoznak, és imádkozhatunk velük mi is.
Az imaórák tematikáját Marika
határozza meg, figyelembe véve az

pedig Magyarországért imádkoztak.
Ma már csak szerdánként jönnek
össze, így az egyik héten közösségi
imaórát tartanak, míg a másik héten

egyházi ünnepeket is. Így például
hamvazó szerdát követõen péntekenként a keresztutat mutatja be a kis
közösség. Május a Szûzanya hónapja,

Hogy miért is van szükség a közös
imádságra? „Sok a betegünk, sok
idõs ember él köztünk, nagy szükség
van az engesztelésre” — mondja vezetõjük Marika. Emellett szeretünk
együtt lenni, együtt imádkozni. Ez
valójában egy szeretetközösség. A
palini templomban is mi vagyunk
azok, akik az itteni közösséget szolgáljuk, mert az Istent szolgálni számunkra nem teher, hanem öröm.
Nagyon fontosnak tartjuk a közös
imát, mivel érezzük, hogy a közösségnek nagy a hatalma, nagy ereje van.
Jézus is azt mondta: „Ahol ugyanis
ketten vagy hárman összegyûlnek a
nevemben, ott vagyok közöttük.” Így
érezzük mi is. Amikor csütörtökön
délután összejövünk, az úr Jézushoz
és a Szûzanyához jövünk, és õk ott
vannak velünk. Mi pedig nagyon
szeretjük Jézust és a Szûzanyát.
„Az ima olyan, mint a gyertyaláng,
felfelé tör, így száll az ég felé a mi
imánk is. Ezért gyújtunk otthon is
gyertyát az imához. Arra is büszkék
vagyunk, hogy nagyon szépen imádkozunk együtt, egyszerre. Amikor
megszólal közös imánk, úgy is hangzik, mintha egy ember imádkozna,
(Folytatás a 9. oldalon.)
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„GY
AKR
AN A K
ATOLIKUS PPAP
AP
„GYAKR
AKRAN
KA
A LEGMA
GÁNYOS
ABB EMBER A KÖZÖSSÉGBEN”
LEGMAGÁNYOS
GÁNYOSABB
Írás a papok védelmében
Szenvedélyes hangvételû írás jelent meg
az egyik legnépszerûbb ausztrál katolikus Facebook-oldalon, amelynek
célja, hogy támogatásárol biztosítsa a
papokat. Tény, hogy óriási elvárásokat
és súlyt teszünk a papok vállára, szolgálatukat gyakran természetesnek veszszük, nagyon ritkán eszmélünk rá, hogy
akár 4-5 ember munkáját is végzik.
Általános társadalmi elvárás, hogy
egy római katolikus pap egyszerre
legyen:
— Prédikátor, példamutató ember,
tanácsadó, közösségformáló erõ, tervezõ, szolga, igazgató, mentor, barát,
békítõ, házassági tanácsadó, ifjúsági
vezetõ, bibliaoktató, pszichológus,
közbenjáró stb.
Mindemellett:
— Templomszolga, hivatali adminisztrátor, mérnök, kõmûves, reklámarc a különbözõ programokhoz, mediátor konfliktushelyzetben, mediátor
Isten és ember között, ember, aki elsõnek érkezik, de utoljára távozik...

És mindezek után ezekkel a kritikákkal kell megküzdenie:
„Engem nem töltött fel ez a mise.”
„Túlságosan hosszú a prédikáció!”
„Az egyháznak csak a pénzem kell.”
„Minek az állandó adománygyûjtés?”
Egy római katolikus pap életében
talán mégis az a legnehezebb, hogy
akikért feláldozza az életét, néha
azok árulják el õt. Gyakran a katolikus pap a legmagányosabb ember a
közösségben: sokan veszik körül
õket, de kevesen vannak körülöttük,
akiket érdekel a problémájuk, szükségleteik, vagy hogy a közösség elvárásáinak teljesítéséhez, esetleg a
mindennapi élethez megvan-e minden segítségük.
Ha vannak római katolikus pap barátaidd, ne hagyd cserben õket, védd
meg õket a világ támadásaitól, imádkozz értük! Próbáld meg beleképzelni magad a helyükbe, és támogasd,
szeresd õket! Ne felejtsd el, amit maga Krisztus mondott:

„Adok majd nektek szívem szerint
való pásztorokat, akik hozzáértéssel
és okosan legeltetnek benneteket.”
(Jer 3,:15)
Gondoskodjatok róluk, hiszen „õk
vigyáznak rátok, abban a tudatban,
hogy számot adnak lelketekrõl.”
(Zsid 13,17)
Emlékezzünk meg imáinkban Isten
azon embereirõl, akik annyi mindent
feláldoztak (többek között saját álmaikat, családjuk elképzeléseit),
hogy igent tudjanak mondani Isten
hívó szavára, az élethosszig tartó
szolgálatra!
Becsüld meg az idõt, amit egy római katolikus pap rád szán!
Papnak lenni hivatás, nem pedig
foglalkozás.
Isten áldjon téged is, amikor imádkozol értük!
Forrás: The Australian Catholics Page
Fordította: Judákné Orsolya
(777.blog.hu)

(Folytatás a 8. oldalról.)

ahogy valójában egyek is vagyunk az
imában és a szeretetben” — teszi
hozzá Fazekasné Rozika.
Mikor ez a beszélgetés készült, én
is részt vettem az imaórán, és valóban
úgy éreztem, hogy ez egy igazi, Isten
számára nagyon kedves közösség,
úgy imádkoznak együtt, ahogy csak
azok tudnak, akiket áthat Isten szeretete, és akiknek imáját bizonyára
jó szívvel hallgatja az úr is. Kicsit én
is megéreztem azt, hogy imám valóban gyertyalángként száll a menynyei atyánk felé.
Kérjük tehát a jó Istent, hogy tartsa
meg ezt a kis közösséget együtt még
nagyon sokáig, és vezesse hozzájuk
mindazokat a fiatalokat, vagy kevésbé fiatalokat is, akiknek szívében ég
a vágy, hogy közösen, egy szeretetközösségben engeszteljék, imádják és
szolgálják urunkat Istenünket.
K. J.

Testvéreink, akiknek a templom tisztaságát és díszítését köszönhetjük
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FEL AD
ATOK HITT
ANOS AINKNAK
ADA
HITTANOS
Párosítsd össze! Írd mögé a hozzá tartozó betût!

Majd ............................................. jelentek meg nekik

1. Egyház

szétoszolva,

2. Szentek közössége

Mindannyiukat eltöltötte a ..................................., és kü-

3. „A lelki életnek nincs olyan lépcsõfoka, ahonnét ne

lönbözõ .............................. kezdtek beszélni, úgy, ahogy

lehetne még magasabbra lépni.”

és

leereszkedtek

mindegyikükre.

a Lélek szólásra indította õket. Ez idõ tájt vallásos férfiak

4. II. Vatikáni zsinat

tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népbõl.

5. Népek apostola

Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verõdött össze.

6. Szikla

Nagy volt a ..........................................., mert mindenki

7. Pünkösd

a .................... nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy

8. Krisztus teste

meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem

9. Diakónus, pap, püspök

mind galileaiak, akik ott beszélnek? ..............................

10. Gregorián

hallja hát õket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi

11. Naptárreform, egyházi oktatás fellendítése

pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Jú-

12. „Mindent megújítani Krisztusban”

deának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Fri-

13. koldusnak adta a köpenyét

giának, Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli

14. kétszer járt Magyarországon is

részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és
prozeliták,krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyel-

a) Nagy Szent Gergely

vünkön hirdetik ..................... nagy tetteit.” Csodál-

b) Hierarchia

koztak, és ezt kérdezgették egymástól: „Mi lehet ez?”

c) Szent Márton
d) Apostoli

A beírandó szavak keverve:

e) XIII. Gergely

1. hogyan, 2. Isten, 3. lángnyelvek, 4. megdöbbenés, 5.

f) VI. Pál és XXIII. János

nyelveken, 6. pünkösd, 7. saját, 8. szélvész, 9. Szentlélek

g) Péter
h) II. János Pál
i) Egyház születése

Kösd össze az alábbi tevékenységeket a jelentésükkel!

j) Szent X. Piusz

Kitárt kéz

Barátság

k) Pál

Kézrátétel

Nem sietünk

l) Nagy Szent Leó

Összetett kéz (kulcsolva)

Alázat

m) Egyház

Kézfogás

Isten felé irányultság

n) Zarándok, tisztuló és megdicsõült egyház

Térdelés

Tisztelet

Térdhajtás

Szívembe zárom

Állás

Vágyakozás

Egészítsd ki a történetet a szöveg alján felsorolt sza-

Ülés

Készület, éberség

vakkal!

Meghajlás

Köszöntés, köszönés

Összetett kéz (nyújtott ujjak)

Áldás

Az elsõ ......................
Amikor elérkezett ............................. napja, ugyanazon
a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás
támadt az égbõl, mintha csak heves ..........................

Kedves hittanosainknak ezzel a pár fejtörõvel kívánunk

közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek.

a nyári szünidõre kellemes és hasznos idõtöltést!

Alsóvárosi Harangszó

2022. június

11

NYÁRI
MISEREND

BAL ATONI
MISEREND

ELÉRHETÕ SÉGEINK

Hétfõ 18 óra: Alsóvárosi templom
Kedd 16.30: Palin
Szerda 6 óra: Alsóvárosi templom
Csütörtök: Nincs mise
Péntek 18 óra: Alsóvárosi templom
Szombat 18 óra: Alsóvárosi templom
Vasárnap 8 óra: Palin
Vasárnap 10 és 18 óra: Alsóvárosi
templom
Az esetleges változások a heti liturgikus rendben megtalálhatók.

Balatonberény: vasárnap 8 óra
Balatonkeresztúr: vasárnap 11 óra
Balatonmáriafürdõ: vasárnap 18
óra
Balatonfenyves: vasárnap 8 és 10.30
óra
Fonyód: vasárnap 11 és 18.30 óra
Balatonlelle: szombat 19 óra, vasárnap 9 és 19 óra
Zalakaros: szombat 19 óra, vasárnap 10 óra

Az iroda nyitva tartása:
hétfõn, kedden és szerdán 9—11;
csütörtökön 14—17 óráig.

NYÁRI PROGR
AMOK,
PROGRAMOK,
HIV
ATALI REND
HIVA
Június 24., péntek: Hittanosok kirándulása Barcsra.
Július 23., szombat: Ez az a nap.
Budapest.
(Az Ez az a nap! mozgalom és rendezvénysorozat 22 évvel ezelõtt azzal
a látással indult el útjára, hogy a jövõben egy nap, régiónk legnagyobb
és legjelentõsebb stadionjába — a
Népstadionba — gyûjtse össze a magyarországi és az európai keresztényeket, kifejezve felekezeteken átívelõ összetartozásunkat. Az elmúlt
években rendezvényeinken több
százezren vettek részt az egész Kárpát-medencébõl, a színpadokon pedig több mint 30 nemzet képviseltette
magát. Hisszük, hogy az összegyûjtés
ideje van, Isten össze akarja gyûjteni
az õ népét minden korosztályból, felekezetbõl és nemzetbõl. Bízunk benne, hogy ez a nagyszabású dicsõítõ
Elkezdõdött a nyár, biztatjuk a gyermekeket és a híveket is, hogy inkább
fokozódjon a vallási életük gyakorlása, mint a nyárra hivatkozva
lanyhuljon. Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyári idõszakban, a meleg idõjárás ellenére
se feledkezzenek meg a templomban
a megfelelõ és illõ öltözékrõl.

rendezvény a Kárpát-medence legnagyobb közös kiáltása lehet az ég felé
az újonnan felépült Puskás Arénában. Egy hangként szeretnénk dicsõíteni Teremtõnket és imádkozni nemzetünkért, valamint bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, aki az út, az
igazság és az élet. Várunk téged is a
Puskás Arénában!)
Július 11-étõl 15-éig: Hivatali szünet.
Július 26-ától 29-éig: A plébániahivatalban szünet lesz.
Augusztus 8-ától 13-áig: Csorba
Tamás plébános szabadságon lesz,
nem lesznek misék.
Augusztus 20., szombat: A város
miséje.
Augusztus 22-étõl 26-áig: hivatali és
szolgálati szünet lesz.
A palini kápolna külsõ felújítási munkálatai hamarosan befejezõdnek, bõvíteni kellett, azonban az épület
elektromos rendszerét, amit a pályázati forrás nem finanszíroz. Ehhez a
testvérek nagylelkû adományozását
kérjük. Az adományokat a palini kápolna sekrestyéjében lehet leadni. A
felújított kápolnát Varga László kaposvári megyéspüspök fogja megáldani július 16-án, szombaton 10 órakor kezdõdõ szentmisében.

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

Kiadja:
Szent József Plébánia, Nagykanizsa
www.szentjozsefplebania.hu
www.facebook.com/szentjozsefnagykanizsa/
Felelõs kiadó:
Csorba Tamás plébános
Szerkesztõ:
Dr. Kökényes Julianna
Az újságot írták:
Csorba Tamás, dr. Kökényes Julianna,
Mónai Zsuzsa
A fényképeket készítették:
Göndics Jánosné
Tördelõszerkesztõ:
Lengyák András
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KÉPES MOZAIK

Pünkösdi szentmise az Alsóvárosi templomban

A képaláírás Dolhai Attila mûvész úr zenés tanúságtétele 2022. június 18-án templomunkban

Sportnap 2022. június 22-én Balatonfenyvesen

