
 

Október 26-án, pénteken folytatódik az Ima iskola templomunk-
ban. 17 órakor énekek és Evangélium, Szentírás kiscsoportos és  
egyéni imádkozása, majd a szentmisében gondolatok megosztása. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Jövő szombaton, október 27-én kerül megrendezésre az Egy-
házmegyei Családi Lelki Nap a Mindszenty iskolában. Több mint 250-
en jelentkeztek az egyházmegyéből a programra. Kérem, hogy aki te-
heti sütemény, pogácsa, gyümölcs felajánlásával segítse a rendezvény 
megvalósítását, melyet 26-án, pénteken 17 óráig a plébánia hivatal-
ban, vagy szombaton, a helyszínen adhatnak le. Segítségüket előre is 
köszönjük! 

Jövő vasárnap 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai találkoz-
nak a kápolnában, az esti szentmise után pedig a zenebarátokat várjuk 
a vasárnap esti muzsika rendezvényünkre.  

Várjuk azon jegyespárok jelentkezését, akik jövőre szeretnének 
egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, 
egyéb információ olvasható a plébániai honlapunkon. 

Mivel egyházmegyei Kalendárium ebben az évben nem jelenik 
meg, ezért lehetőséget biztosítunk egyéb kalendáriumok megrendelé-
sére. A választható példányok megtekinthetők és a kihelyezett lapon a 
név megadásával megrendelhetők. 

 
 
 

 
 

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: 9-12 óra; kedd: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 9-
12 óra; péntek: 15-17 óravagy telefonos egyeztetéssel 
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Plébániai Hírlevél 
 

2018. október 21. 
Évközi 29. vasárnap 

 
 

 

 

Fűtési szezon a szívünkben is 
 

 „Azért jöttem, 
hogy tüzet bocsássak 
a földre; s mennyire 
szeretném, ha már 
fellobbanna!” /Lk 
12,49/ – olvasom 
Szent Lukács evangé-
liumában, majd ösz-
szedörzsölöm a ke-
zemet, rálehelek ket-
tőt és belekortyolok 

a forró teámba, s közben egyetértően bólintok és helyeslem, hogy kell 
az a mennyei tűz, kell az a titokzatos lángolás. Mert noha a napközbeni 
melegek csalókák és elhitetik, hogy az „indián nyár” gátat vet az ősz-
nek, de a valóság az, hogy az ősz kérlelhetetlenül itt van. A fák leveleit 
már megcsípte a dér, ezer színben pompázva takarják még a fák ágait, 
de maholnap az összes lehull és zizegve borítja majd a talajt. És regge-
lente, amikor már dereng az égnek alja már és eloszlik minden éji árny, 
kihunynak fent a csillagok, amint a nappal felragyog, ám a plébániáról 
alig lehet látni a pár méterre lévő templom tornyát, mert olyan köd 
tud ránk ereszkedni, amit csak az ősz, csak az október tud produkálni. 

Szóval, ha a napközbeni meleg próbál is füllenteni, az éjszaka 
nyers és őszinte: ősz van. Hűvösebb a levegő. Bent a lakás próbál tar-
tani a nyárból még valamit, de csodákra sem a hungarocell szigetelés, 
sem a modern nyílászáró nem képes. Hamarosan be kell gyújtani. 

Hétfőn hivatalosan is megkezdődött a fűtési szezon. A rádióban 
is külön műsoridőt kapott, hogy beszéljenek a távhő előnyeiről, a kü-
lönböző tüzelési lehetőségek kedvező/kedvezőtlen voltáról, a környe-



zettudatos fűtési és szellőztetési lehetőségekről, a kéményekből höm-
pölygő folyamatos füst miatt megnövekedő szállópor koncentrációról, 
árak alakulásáról, a fűtőtestek és kazánok korszerűsítéséről, stb. Min-
den arról szólt, hogy záros határidőn belül nem lesz elég a pulóver, 
vagy a vastag zokni. 

De vajon jut-e figyelem arra is, hogy a gyújtóst ne csak a kandal-
ló, vagy a kazán környékén stócoljuk, hanem tüzet gyújtsunk a szívek-
ben is? Juhász Gyula, ha felnézett a csillagos égre, akkor ez a kép ug-
rott be neki: „tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmo-
nikát” /Juhász Gyula – Tiszai csönd/. 

Most, amikor az ember majd szívesebben bevackolja magát a ra-
diátor mellé, kell, hogy előkerüljenek olyan könyvek, amelyek a lelkün-
ket az ég felé emelik, gondolatainkat Istenre irányítják és lángra lob-
bantják a tavasz óta hamu alatt parázsló szívünket. Mert a tavasszal 
lángoló szívre rá tudott telepedni a nyár fülledt tespedése, a hétköz-
napok mókuskerék futásának végeláthatatlan őrülete, a bennünket 
ezerfelé szakító feladatok sokasága. 

Szívekben láng lobbantása, felizzítása, ott kezdődik, hogy felké-
rem Jézust: Gyújtsa meg azt a tüzet a szívemben is! Mert a szívek be-
gyújtásához nem lehet akármit használni. Talán erről mondja Izajás 
próféta: „tűzgyújtásra a Libanon fája nem elég…” /Iz 40,16/. 

Ehhez a tűzhöz szív kell! Szent Bernát, a ciszterci rend alapítója 
jelmondatukul azt választotta: „lángolni és világítni”. A mostani fűtési 
szezonban engedjük, hogy Jézus lángra gyújtsa a szívünket! 

 

Anyakönyvi hírek 
 
 

Keresztelés 

Benkő Soma: 2018. október 13. 
Nagy Zétény: 2018.október 14. 

Odonics Dóra: 2018. október 14. 
Kósik Lujza 2018. október 14. 

Hordós Zalán: 2018. október 14. 
 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

 

 

Temetés 

Herman Frigyesné Damisch Márta: 2018. október 16. 
Ostoros Károly: 2018. október 19. 

 
Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje 
 
 
Október 22, hétfő, Szent II. János Pál pápa, 7 óra: Püspök atya 

szándékára 
Október 23, kedd, Kapisztrán Szent János áldozópap, 18 óra  
Október 24, szerda, Claret Szent antal Mária püspök, 18 óra 
Október 25, csütörtök, Szent Mór püspök, 18 óra 
Október 26, péntek, 18 óra: Zsófia és Barnabás és családjuk 
Október 27, szombat, 7 óra: + Flórián férj, édesapa (+2.évf.) 
Október 28, Évközi 30. vasárnap 

7 óra: + Jenő és Anna nagyszülők 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Anna feleség, édesanya 
18 óra: + Irén és Gábor szülők és nagyszülők 
 
 

A mai vasárnap a püspöki konferencia rendelkezése szerint a 
missziók javára gyűjtjük a perselyadományokat.  

Ma, az esti szentmise után 19 órától a Liget Társulat Godspell 
című zenés passiójátékot mutat be templomunkban. A koncertre a 
belépés ingyenes, de az összegyűlt adományokat a Szent Család Óvoda 
javára kívánja a társulat felajánlani. Mindenkit szeretettel várunk! 

Az altemplom ünnepek előtti nagytakarítására október 24-én, 
szerdán 13 órától kerül sor. Szeretettel kérjük az altemplomban nyug-
vó elhunytak hozzátartozóinak segítségét! 


