
Október 2, szerda, Szent Őrzőangyalok, 18 óra: + Lajos és fia Lajos 
Zsolt 

Október 3, csütörtök, 18 óra: + Magdolna, Ferenc és József 
Október 4, péntek, Assisi Szent Ferenc, 18 óra: + Gyula, Margit és 

István 
Október 5, szombat, 7 óra: + József testvér 
Október 6, vasárnap, Hálaadás: Kertváros, 11 óra: + Teréz és Ferenc 

  18 óra: + Ferenc 
Október különleges módon is a Szűzanyának és az ő imádságának 

szentelt hónap. Ezért egész októberben minden esti szentmise előtt 
negyed 6-tól rózsafüzér ájtatosságot végzünk, amelyre szeretettel 
várjuk a Szűzanya tisztelőit! 

Csütörtökön 17 órától szentségimádás lesz papokért és papi hiva-
tásokért. Elsőpénteken negyed 6-tól van szentgyónási lehetőség.  

A jövő vasárnap lesz a hálaadás vasárnapja. Az ebben az évben ka-
pott jókért és terményekért adunk hálát a Gondviselőnek a délelőtti 
szentmise után. 

Plébániánk ifjúsági és fiatal házas közösségéhez továbbra is lehet 
csatlakozni. Tájékoztató lap a sekrestyében kapható.  

Azok a 9. osztályosok, akik általános iskolában folyamatos hitokta-
tásban részesültek, bérmálási felkészítőre jelentkezhetnek hittanos 
bizonyítványuk és az elmúlt évi szentmisenaplójuk leadásával. Az első 
találkozó október 11-én, pénteken délután 3 órakor lesz a templom-
ban, melynek kezdetére a szülőket is szeretettel várjuk. 

Október 1-től változik a Plébánia Hivatal ügyeleti rendje. E szerint 
kedden és csütörtökön délelőtt 10-12 óra között, szerdán és pénteken 
pedig délután 16-17 óra között van hivatali idő.  

Az év hátralevő részére szentmiseszándékok még előjegyezhetők. 
A plébániaalapítási püspöki szentmiséről készült DVD-t megvásá-

rolhatják a sekrestyében mindazok, akik azt megrendelték.  
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Már bizonyára sokszor hallották azt a már közhelynek számító 

mondatot, hogy „digitális korban élünk”. A felmérések szerint az átlag 
internetező havi nyolc órát tölt csupán a facebook-on. S akkor még 
nem szóltunk arról, hogy híreket és emaileket is olvas. Az iskolások 
számára az okostelefon már mindennapos dolog, sőt, vannak, akik be 
is vallják, hogy számítógépes vagy telefonos írott üzeneteken keresz-
tül jobban és őszintébben tudnak kommunikálni másokkal. Így az em-
beri kapcsolataink egy része áttevődik a virtuális világba.  

Katolikus egyházunk is igyekszik felhasználni ezeket a felületeket 
annak ellenére, hogy tudja, hogy a személyes találkozást semmi más 
nem helyettesítheti. Sokan vannak ugyanis, akik talán személyesen 
nem mernének kérdéseket feltenni, s talán még oda sem jutottak el, 
hogy elmenjenek egy templomba vagy egy lelkipásztorhoz, de kérdé-
seikre szeretnének választ kapni. Másoknak arra van szükségük, hogy 
a legtöbbször profán, sőt káros tartalmakat helyettesíthessék az élő 
igével. Ezért használja Ferenc pápa is a Twittert, hazánk egyházmegyéi 
pedig a különféle internetes megjelenési formánkat.  

Bár plébániánknak sem nagy anyagi, sem pedig humán erőforrása 
nincs ezen a területen, de legalább egy kicsit mi is szeretnénk hozzá-
tenni ahhoz, hogy a Zalaegerszegen élők megszentelhessék internete-
zési szokásaikat, s olyan tartalmakat kínáljunk, amelyek egyértelműen 
az evangélium szellemében készülnek. Ezért működik már facebook 
oldalunk, s készül honlapunk is.  

A mai nappal azonban két új lehetőséget is szeretnénk felkínálni 
azoknak, akiknek email címük van. Két emailes hírlevelet indítunk, 
amelyre szabadon feliratkozhat mindenki, aki érdeklődik plébániánk 
ügyei iránt. Az első hírlevélben a vasárnapi nyomtatott hírlevelet küld-



jük el emailben a feliratkozók számára. Ezzel tehát megkapják heti 
hirdetéseinket és egy kis lelki táplálékot is minden hétre, amit bármi-
kor könnyen elő lehet venni. Ezen a hírlevélen küldjük majd a rendkí-
vüli híreket és változásokat, amelyek ha ritkán is, de valószínűleg mé-
gis előfordulnak. Ezt a hírlevelet hetente egyszer fogjuk küldeni, s csak 
a rendkívüli alkalmakkor küldünk egy második emailt is. Így ez nem 
fogja a feliratkozók postafiókját megterhelni. 

A második hírlevél inkább lelki jellegű, s talán inkább imaláncnak 
lehetne nevezni. Plébániánk tagjainak sok olyan imaszándéka van, 
amelyre szívesen kérnék mások imádságát. Ezeket a szándékokat sze-
retnénk összegyűjteni, s hetente egyszer eljuttatni azoknak, akik erre a 
listára iratkoztak fel, kérve őket, hogy ezekre a szándékokra imádsá-
got, jócselekedetet vagy önmegtagadást ajánljanak fel. Az imaszándé-
kokat bármikor el lehet juttatni a zeg3@martinus.hu címre vagy sze-
mélyesen le lehet adni a plébánia hivatalban vagy a templomban. 
Ilyen módon segíteni tudjuk egymást, még akár akkor is, ha talán 
személyesen nem is ismerjük azokat, akikért egy-egy héten imádko-
zunk. Egyes rendkívüli esetekben sürgős imádságot is ezen a listán 
tudunk kérni.  

Aki szeretne mindennek részese lenni, kérem, hogy bátran iratkoz-
zon fel. Egyelőre még csak a zeg3@martinus.hu címre küldött emaillel 
lehet feliratkozni, hamarosan azonban webes felületeinket is megjele-
nik majd a feliratkozásra lehetőséget adó modul. A feliratkozáshoz 
csak a nevet és az email címet szükséges megadni, valamint azt, hogy 
a hírlevélre vagy az imaláncra szeretne feliratkozni. Bízunk abban, 
hogy sokan hasznosnak találják majd ezt az új kezdeményezést és 
örömmel használják majd hírleveleinket.  

 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelések 
Horváth Barnabás: 2013. szeptember 22. 

Déri Jázmin: 2013. szeptember 28. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

Temetés 
Mészáros Róbert: 2013. szeptember 27. 

Nyugodjék békében! 

 
 
Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába 
 
– Az Újszövetség Könyve elé –  
 

Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye.  
Égi harmat lankadtaknak,  
Világosság földi vaknak.  
Bölcsességnek arany útja:  
Boldog, aki rátalál!  
Szomjas lelkek forrás-kútja,  
Hol pohárral Krisztus áll.  
 
Ez a könyv az örök törvény,  
Királyon lánc, rabon napfény,  
Tévelygőnek hívó harang,  
Roskadónak testvéri hang.  
Elhagyottnak galambbúgás,  
Viharvertnek ereszet,  
Haldoklónak angyalsúgás:  
„Ne félj: fogd a kezemet” 

Gyermeknek is: „Mily szép rege”,  
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!”  
Fal, – s túl rajta élő hangok,  
Köd, s benn zengő hárfák, lantok.  
Templomok közt legszebb templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok.  
Ablakán a Paradicsom  
Rózsáira láthatok.  
 
Minden fakul, minden romlik,  
Márványvár is összeomlik.  
Bíborleplek ronggyá málnak,  
Dicsőségek füstbe szállnak.  
Csak ez a könyv nem tér porba,  
Mintha volna élő lelke!…  
Ez a könyv a Mózes bokra:  
Isten szíve dobog benne.  

  
 

HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
Szeptember 30, hétfő, Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító, 7 

óra: Püspök atya szándékára 
Október 1, kedd, Lisieux-i Szent Teréz szűz és egyháztanító, 18 óra: 

+ Vilmos édesapa 


