
Miserend 

m= mise, i= igeliturgia, b= bűnbánati liturgia 

augusztus 19. 08.00 Husztót i 

augusztus 19. 08.00 Liget i 

augusztus 19. 09.30 Magyarszék m 

augusztus 19. 09.30 Godisa i 
augusztus 19. 09.30 Bános i 
augusztus 19. 11.00 Abaliget i 
augusztus 19. 11.00 Magyarhertelend i 
augusztus 20. 09.30 Felsőmindszent m 

augusztus 20. 11.00 Abaliget m 

augusztus 20. 12.00 
Orfű, Malom, kenyér-

megáldás 

augusztus 24. 17.00 Felsőmindszent b 

augusztus 25. 18.00 Egyházbér m 

augusztus 26. 08.00 Bakóca m 

augusztus 26. 08.00 Barátúr i 
augusztus 26. 09.30 Magyarszék m 

augusztus 26. 09.30 Mecsekszakál m 

augusztus 26. 09.30 Mecsekpölöske i 
augusztus 26. 11.00 Abaliget m 

augusztus 26. 11.00 Magyarhertelend i 
augusztus 31. 17.00 Kovácsszénája b 

 

Bűnbánati liturgiákon szentségimádás keretében 
gyónási lehetőséget biztosít Rosner Zsolt plébános. 
Szerdánként Abaligeten 6-7 h között csendes 
imádság van a templomban az iskoláért. 

 
 

Miserend 

m= mise, i= igeliturgia, b= bűnbánati liturgia 

augusztus 5. 08.00 Kisbeszterce m 

augusztus 5. 08.00 Bakóca i 

augusztus 5. 08.00 Liget i 
augusztus 5. 09.30 Magyarszék m 

augusztus 5. 09.30 Orfű m 

augusztus 5. 09.30 Egyházbér i 
augusztus 5. 09.30 Godisa i 
augusztus 5. 11.00 Abaliget i 
augusztus 5. 11.00 Magyarhertelend i 

augusztus 6-12. Püspökszentlászló, hittantábor 

augusztus 12. 08.00 Kovácsszénája m 

augusztus 12. 08.00 Felsőmindszent i 

augusztus 12. 09.30 Magyarszék m 

augusztus 12. 09.30 Mecsekpölöske m 

augusztus 12. 09.30 Mecsekrákos i 
augusztus 12. 11.00 Magyarhertelend m 

augusztus 12. 11.00 Abaliget i 

augusztus 15. 18.00 Tekeres, búcsú m 
 

Szentmiséken főtisztelendő Máger Róbert iroda-
igazgató-helyettes úrral, Dallos Tamás szertartó 
úrral és Rosner Zsolt plébánossal, igeliturgiákon 
Hóbár Csaba abaligeti és Asztalos Gábor mind-
szentgodisai lelkipásztori munkatárssal, valamint 
Lőrincz Péterrel találkozhatnak. 
A Kármelita Kolostorban hétköznapokon 8 óra-

kor, vasár- és ünnepnapokon 11 órakor van 
szentmise. (http://www.karmelita.hu/liturgikus-napirend/) 

3-án 18 órakor Mecsekrákoson, szerdánként Ma-
gyarhertelenden 17 órakor bencés vesperás van. 

 

Plébániai Híradó 
 

2018. augusztus 1.  Ingyenes havi értesítő 
Cím: ...................... 7396 Magyarszék, Rózsa u. 8.  
Telefon:…………………………+36-72/390-733 
Mobil:…………………………+36-30/196-5309 
E-mail: ..............magyarszek.plebania@gmail.com 
Web:..................... http://magyarszekiplebania.hu/ 
Kövess minket közösségi oldalainkon:… Magyarszéki 
Római Katolikus Plébánia, Abaligeti Plébánia 
 

Köszöntő 
Szeretettel köszöntöm a magyarszéki és abaligeti 
plébánia tizennyolc templomának hívő közössé-
gét, valamint a magyarszéki Sarutlan Kármelita 
Nővérek közösségének tagjait, mint a terület plé-
bánosa. 2018. augusztus 1-től a Szentlőrinc, Sásd 
és Komló vonzáskörzete között fekvő, Mecseken 
túli települések közös lelkipásztori ellátás alá ke-
rültek. 
A török idők után ezeknek a településeknek egy 
része a káptalan birtokaként a pécsi egyházi élet 
központi oktatási, szociális intézményeinek szol-
gálatában állt. A káptalan a helyben élők lelki éle-
tével is törődött; plébániákat alapított, és felépít-
tette a tágas magyarszéki, abaligeti és magyar-
hertelendi templomot. Más gyökerekkel rendel-
keznek a Godisa mögött nyújtózó zselici völgy te-
lepülései, azonban ma már az itt élők életére is 
döntő befolyással van Pécs közelsége. 
Plébániánk ma is igyekszik aktívan bekapcso-
lódni a pécsi egyházmegye központi rendezvénye-
ibe, egyúttal elősegíti, hogy a Mecseken túli, festői 
tájon élők összetartó közösségekhez tartozhassa-
nak. Ezt célozzák azok a programjaink, amelyek-
ket a Dr. Nyúl Viktor és Dr. Cziglányi Zsolt plébá-
nosok indítottak el. Legyen közös imádságunk 
támasza a Szentségi Jézus, a Gyűdi Boldogasz-
szony és az összes szentek! 
 

Rosner Zsolt plébános  



   Bemutatkozás 
Egy plébánia vezetése csapatmunka. Szentmisé-
ken, igeliturgiákon, a hitoktatásban és a plébániai 
ügyintézés során legtöbbször velünk találkoznak 
majd. Ezért szeretnénk röviden bemutatkozni. 

 
2007-2012 között sásdi plébá-
nosként már találkoztam ezek-
kel a plébániákkal, 2017-től pe-
dig Abaligeten szolgálok. A má-
riagyűdi zarándoklás történeté-
ből írom a disszertációmat. Kí-
sérletezem a gyalogos zarán-
doklással, szeretek hege-
dülni. Kedvenc sportom a csa-
patfrizbi. 
 
 

2002-ben - még főiskolás-
ként - kezdtem az Abaligeti 
Plébánián szolgálni. 2004-
től végzem a plébánián a 
hivatal vezetését és a lelki-
pásztori munka segítését. 
Feleségemmel Orsival és 
négy gyermekünkkel, Bori-
val, Jakabbal, Rebekával és 
Samuval a plébánia épület-
ben lakunk. Szeretek futni 
és kosárlabdázni. 
 

2016 őszétől szolgálok a 
Magyarszéki Plébánián, je-
lenleg feleségemmel és öt 
gyermekemmel Mindszent-
godisán élek. Hatodéves te-
ológus vagyok Pécsett. Ige-
liturgiát tartok, betegeket 
látogatok, szeptembertől 
hitoktatok is. Szabadidőmet 
a gyermekeimmel töltöm, 
de szívesen lovagolok, és 
érdekel a hagyományőrzés.  

 
2014 óta végzek igeliturgiát a 
Magyarszéki Plébánia terü-
letén. Pécsett élek, a Horvát 
Gimnáziumban tanítok bio-
lógiát, kutató biológusként 
Erdély hagyományos gyógy-
növényismeretének gyűjté-
sében veszek részt. Minden 
évben részt vállalok a Győr-
ből Tihanyba tartó bencés if-
júsági zarándoklat szervezé-
sében. Szeretek röplabdázni, 
túrázni, és csendes lelkigyakorlatokra járni. 
 

 
Pécsett születtem s nőttem 
fel, és itt szereztem hitokta-
tói illetve francia tanári ké-
pesítést. Előbb külföldön él-
tem és dolgoztam, majd a 
Pécs-Kertvárosi Plébánián 
hitoktattam. 2016-tól az 

Abaligeti Plébánián 
szolgálok. Szeretem 
a zenét és az idegen 
nyelveket. 
 

 

2015 óta hitoktatok a Ma-
gyarszéki Plébánia iskolái-
ban és óvodáiban. Részt ve-
szek a plébániai hittanos 
programokban. Emellett iro-
dalmárként figyelemmel kí-
sérem a kortárs hazai és 
nemzetközi irodalom alaku-
lását. Kedvenc szerzőim Sofi 
Oksanen és Krasznahorkai 
László. Hobbim a 
lakberendezés és a 
kertépítés, és szíve-
sen kísérletezem a 
konyhában.

 
Komlón élek, még Lige-
ten dolgozom óvónőként, 
de hamarosan nyugdíjba 
megyek. 2014-től szolgá-
lok Magyarszéken és kör-
nyékén kántorként. Hob-
bim a zenélés, a kórus-
éneklés. Tagja vagyok 
egy komlói kórusnak 
és a magyarszéki 
templomi kórusnak. 
 

 Néhány éve 
az abaligeti 
templomban 
kántorként te-
vékenyke-
dem. Eköz-
ben Pécsett 
tanítok zenei 

tárgyakat középiskolában és az egyetemen. Sza-
badidőmben szívesen olvasok. 
 

Hasznos tudnivalók 
Augusztus elsejétől a plébániát az újság fejlécé-
ben megadott telefonszámokon érik el. A mobil-
számot valamelyik munkatársunk veszi fel, a 
vezetékes számon üzenetet hagyhatnak. Legké-
sőbb a következő munkanapon visszahívjuk, 
hogy segítségükre lehessünk. Irodai ügyintézést 
előzetes telefonos egyeztetés alapján végzünk. 
Augusztus 1-21. között a plébániavezetést 
Hóbár Csaba látja el, mert Rosner Zsolt atya 
lelkigyakorlaton lesz. 
 

Temetési ügyintézés 
A gyászban szeretnénk méltósággal kísérni gyá-
szoló testvéreinket. Az adatok egyeztetését Hó-
bár Csaba vagy Asztalos Gábor lelkipásztori 
munkatárs, a gyászbeszélgetést és a temetést H-
Sze Hóbár Csaba, Cs-Szo Rosner Zsolt végzi. Ke-
ressenek bennünket bizalommal! 


