8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Szülők és testvér
18 óra: + Margit és Jenő szülők, + Róza, Károly és Ernő testvérek
13-án Fatimai engesztelés miatt reggel nem lesz szentmise. Az esti
engesztelés 16 órától fatimai rózsafüzérrel kezdődik, majd 17 órától
Szentségimádással egybekötött imaóra. A 18 órai szentmisét, mint az
egyházközség új lelkipásztora én magam mutatom be, amelynek a
végén körmenetet tartunk. Szeretettel várunk mindenkit!
Szerdán, augusztus 15-én a Szűzanya mennybevételét, Nagyboldogasszony ünnepét ünnepeljük. Ez a nap hazánkban is parancsolt ünnep, amely azt jelenti, hogy Egyházunk minden katolikus tagjától kéri,
hogy vegyen részt szentmisén. A plébániatemplomban 7 órakor és 18
órakor, Bazitán pedig 16 órakor vannak szentmisék.
Bátorítjuk a testvéreket, hogy ha ismerősi körükben tartós beteg,
vagy már otthonát elhagyni nem tudó idős van, jelezzék a plébánia
hivatalban, hogy betegeinket, időseinket is felkereshessük, szentségek
vételére alkalmat kínáljunk. Szívesen felkeressük őket akár
elsőpéntekek alkalmával, akár egyénileg egyeztetett időpontokban.
Mindazok munkáját hálásan köszönöm, akik eddig is segítették
plébániánkat akár a takarításban, virágozásban, vagy egyéb ügyekben.
Továbbra is számítok mindnyájuk aktív szolgálatára, nagy segítség
számomra, hogy rutinosan mozognak egy-egy területen. Igyekszem
alkalmat találni a személyes találkozásra, addig is munkájuk mellett
imáikat is kérem!
Honlap
Facebook
Hírlevél
Imacsoport

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett
utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap:
http://zeg3.martinus.hu • Keressen minket a Facebook-on is! • Hivatali
szolgálat: hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel
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Plébániai Hírlevél
2018. augusztus 12.
Évközi 19. vasárnap

Nagyboldogasszonyhoz közeledve
Augusztus hónap azért is jelentős, mert
alig pár nap leforgása alatt kétszer is nagy
ünnepélyességgel köszöntjük égi Édesanyánkat, a Boldogságos Szűz Máriát.
Ugyanis 13-án Máriával együtt engeszteljük
Istenünket, és 15-én köszöntjük a Szűzanyát, akit halála után (elszenderülését követően) Isten azzal dicsőített meg, hogy
testét és lelkét is felvette a mennybe.
Gyermekkoromtól fogva meghatározó ünnepe ez az éveimnek. Ilyenkor szüleimmel, testvéreimmel a közeli Pusztacsatár kegyhelyre szoktunk zarándokolni. Eleinte gyalog,
vagy kerékpárral, majd az autóút korszerűsödésével már kocsival. Szerettem hallgatni, hogy már messziről zengett ennek a mesés, erdők
fáival körülkarolt, a világ forgatagától távol eső kegyhely híveinek
gyönyörű éneke.
Szinte most is hallom a Jelenések könyvének gyönyörű sorait:
„egy Asszony, akinek Öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején pedig
tizenkét csillagból korona”. Ha ezt hallom, mindig ennek a kegyhelynek a szobra jut eszembe.
Kisgyermekként nem értettem, miért különösebb ez az ünnep a
többi Mária ünnepünktől, vagy a búcsúktól. Csak azt láttam, hogy sokan elvégzik szentgyónásukat, órákon át képesek imádkozni, énekelni,
miközben készülnek a szentmisére.
Később megértettem, hogy Mária mennybevételével az egész
emberiség emelkedett fel. Mária nem csak szavaival, földi életének

példájával, de még halála után is tanít bennünket, vezeti tekintetünket
felfelé, Istenhez. Miközben Máriát köszöntjük, benne mégis inkább azt
az Isteni tervet és hatalmat, amelyet az emberek üdvössége érdekében tesz. Mária, mindig Istenre irányítja a figyelmünket, mint egy
iránytű, amelyet a Föld mágnesessége irányba állít. Máriát úgy vonzotta Isten, hogy sem életében, sem halála után nem volt semmi, ami egy
kicsit is eltérítette volna tőle.
Pusztacsatár már csak ezért is kedves nekem. Csendje, egyszerűsége, természeti gazdagsága magával ragadja az embert. Nem vezet a
templomig aszfaltos út, nincs vezetékes ivóvíz, sem villanyvezetékek
nem karcolják az eget, sem tartóoszlopok nem torzítják a látképet,
még mobiltelefonos térerő is csak alig-alig csíphető el. Az a hely szinte nem is „földi”, hanem mennyei, miként Mária is. Míg egyeseknek ez
csupasz és unalmas, addig másoknak inkább letisztult, sallangmentes.
Aki ellátogat arra a helyre, eleinte minden olyan hangos: hangos a
madarak éneke, a fakopács kalapálása, a bogár zümmögése, a tücsök
ciripelése, a fák suhogása. És egy kis idő után döbbenünk rá, hogy
azért halljuk ezt, mert nincs más, ami elnyomja a természet hangját.
Aki ezt meghallja, megnyugszik és a természettel együtt kezd élni,
lelke rátalál a magányban, a pusztában Istenre és gondolatai felemelkednek, nemesednek.
Nekem ezt hozza Nagyboldogasszony. Kívánom, hogy mindnyájunkat Istenhez emeljen fel Máriának ez az ünnepe is!
Rómában Jártunk!
Ferenc pápa meghívására több tízezer fiatal indult el július végénaugusztus első napjaiban Rómába, hogy részt vegyen egy nemzetközi
Ministránstalálkozón. Nem történt ez másként a magyar ministránsokkal sem. Sőt Plébániánkról két fő is részt vett ezen a zarándoklaton:
Vissi András és Benkő Roland. Nekem, plébánosukként abban a szerencsében volt részem, hogy egyházmegyénk küldötteit elkísérhettem
erre az útra. Egész más volt így újra látni Rómát, mint az elmúlt két
évben. Igazán jó volt végigjárni a nagy bazilikákat, az antik Róma
megmaradt részét, a kulturális örökséget, sőt még a katakombákhoz is
eljutottunk és ott misézhettünk, ahol első keresztény testvéreink. Ez a

pár nap arra is jó alkalom volt, hogy két ministránsunkkal egy kicsit
jobban megismerkedjek! Isten érlelje meg bennük azokat a magvakat,
amelyeket most bőkezűen elültetett bennük! Imádkozzunk értük és
minden ministránsunkért!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Paczona Máté: 2018. augusztus 6.
Sebestyén Alíz: 2018. augusztus 6.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Dr. Felső Pálné Göncz Mária: 2018. augusztus 9.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Augusztus 13, hétfő, Boldog XI. Ince pápa, 18 óra: + Ferenc
Augusztus 14, kedd, Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és
vértanú, 7 óra
Augusztus 15, szerda, Szűz Mária mennybemenete (Nagyboldogasszony)
7 óra: + Mária édesanya, nagyanya és élő és + családtagok
8 óra: Somogyi Zoltánné Mónok Irma temetési szentmiséje
16 óra (Bazita)
18 óra: + Ferenc és Györgyi
Augusztus 16, csütörtök, Szent Ponciánusz pápa és Szent
Hippolitusz áldozópap vértanúk, 7 óra
Augusztus 17, péntek, 7 óra: + Mária és + szülők
Augusztus 18, szombat, Eudes Szent János áldozópap, 7 óra: +
Teréz és Béla szülők, + nagyszülők, + keresztszülők
Augusztus 19, Évközi 20. vasárnap
7 óra: Jószándékra

