
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

Július 29, hétfő, Szent Márta, 7 óra: + Feleség, édesanya (+21.évf.) 
Július 30, kedd, Aranyszavú Szent Péter püspök és egyháztanító, 7 óra: + 

Magdolna, Frigyes és nagyszülők 
Július 31, szerda, Layolai Szent Ignác, 7 óra: + András atya 
Augusztus 1, csütörtök, Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító,  

7 óra 
8 óra: Sipos Jánosné Lakatos Éva temetési szentmiséje 

Augusztus 2, péntek, Vercelli Szent Özséb püspök; Eymard Szent Péter Julián 
áldozópap, 7 óra: + József és Teréz nagyszülők, dédszülők 

Augusztus 3, szombat, 7 óra: + Mária és József szülők 
Augusztus 4, Évközi 18. vasárnap 

7 óra: + Lajos testvér 
8.30 óra (Bazita)  
10 óra: + János, + Czigány és Bocskor szülők 
18 óra: Kiss és Farkas család + tagjai 

 

Megköszönjük a Magyar Autóklub közreműködését a mai alkalom hirde-
tésében, szervezésében és mindnyájuknak, hogy közösen kérhettük Isten 
áldását a közlekedésben résztvevőkért, a járművek épségéért.  

Ma 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápolnában. 
Július 30-án, kedden szentségimádásra és közbenjáró imádságra várjuk a 

Testvéreket a reggeli szentmise után.  
A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön és 

pénteken a reggeli szentmisék után lesz szentségimádási alkalom. Szomba-
ton pedig reggel 6 órától elimádkozzuk a fatimai rózsafüzért. 

Jövő héten nem lesz hivatali szolgálat a plébánián munkatársunk szabad-
sága miatt. Sürgős esetben üzenet hagyható a plébánia hangpostáján, illetve 
email-es üzenet is küldhető. Megértésüket köszönjük! 

Augusztus 4-én 10.30-tól görög katolikus Szent liturgia lesz a 

zalabesenyői Szent Anna templomban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
Augusztus 10-én és 11-én Nagyboldogasszony búcsúra várják a kedves 

Testvéreket Vasvárra. Az ünnep részleteiről a hirdetőtáblára kihelyezett pla-
káton olvashatnak. 
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 idő: hétfő: 9-12 óra; kedd: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; 
csütörtök: 9-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél 
 

2019. július 28. – Évközi 17. vasárnap 
 
 
 

 

 

Isten, akinél még az autó kormánya is jó kezekben van 
 
Alighogy 

megszületünk, 
valahogy van 
bennünk egy 
olyan ösztönös 
késztetés, hogy 
nem akarunk egy 
helyben lenni, 
hanem eleinte 
csak mocorgunk, 
majd kúszunk-
mászunk, aztán 
totyogunk. A 
Holdra szállás 50 
éves távlatából nézve fordítva igaz egy kisgyermekre Neil Armstrong 
asztronauta híres mondata, mert itt a földi lépéseink kicsik az emberiség 
szemében, de ezek az első lépések meghatározóak mindnyájunk életében. 
Még akkor is, ha nem is emlékszünk rá. 

De aztán növünk és már a lépések sem elegek. Egyre szaporábban szedjük 
a lábunkat. Fut, rohan, szalad a kisgyrek. És ráül az első hintalóra, amelyen 
úgy érzi, hogy szinte hasítja a levegőt, amikor a lendület előre billenti, majd 
hátra. Egy varázslatos ünnepen megkapja első motorját, amelyet noha még 
csak lököd, de már gurul. És így zörögve, pürrögve de nekiáll száguldani. 
Amikor már a pedálra teszi a lábát nem csak egy újabb mozgásba gyakorol 
bele, hanem a sebesség is fokozódik. Óvodásnak ma már kisbicikli dukál. 
Annak ellenére, hogy van még két támasztó kerék, már „Bi”- ciklizik a kis 
törpe. Mihelyst megtanul egyensúlyozni, már szinte megállíthatatlan. 
Micsoda gyerekkor!!! Olyan jó látni, hogy vannak családok, akik vállalkoznak 
arra, hogy családostul felkerekednek és kerékpárral indulnak el kirándulni. 



De már megjelenik a balesettől való félelem. Eddig ha a kis műanyag 
motorral el is burult, maximum felkapta apa, vagy anya, puszit adott a bibis 
testrészre és ment tovább az élet. De itt már sisakkal kell közlekedni, 
láthatósági mellényben, világítással, stb. A rizikofaktor folyamatosan 
növekszik. 

A kisbicikliből nagyobb lesz, előkerülnek az extrémebb közlekedési 
eszközök: roller, gördeszka, korcsolya, újabban a segway (2kerekű, 
elektromos jármű, amely önegyensúlyozó képességgel bír), vagy egyéb 
futurisztikus eszközök. 

A szabadabb lelkű gyerekek élvezik az ugratást, gyorsulást, cross terepek 
izületgyikáló kihívásait. Megannyi extrém helyzet vár rájuk, ahol igencsak 
elkél a segítség. 

Aki eléri azt az életkort és affinitása is van hozzá vágyik a kismotorra, majd 
a nagyobbra is. Középiskola végére most már sokaknak megvan a 
gépkocsihoz szükséges jogosítvány és újabb nemzedék szaggatja a magyar 
aszfaltot. 

A közösségi közlekedés nem a mai kor találmánya, mégis mennyi 
lehetőség van ebben is: Hajdanában csak a szekér és a hintó volt, mára ezek 
szinte teljesen eltűntek és lett helyettük a busz, vonat, vagy a felénk kissé 
ritkábban közlekedő villamos, metró és troli. 

A szárazföldtől elvállva közlekedhetünk hajóval, vagy éppenséggel a 
levegő vasmadaraival. 

Mindegyik közlekedési eszközzel kapcsolatban tudnék sztorizni. Talán 
majd egyszer… De most szerintem első, és egyik legmeghatározóbb 
élményem a biciklivel való ismerkedés. Nekem személyesen kevesebb 
emlékem maradt meg, de szüleim jókat szoktak derűlni azon, hogy miként 
tanultam meg kerékpározni. Az én életemben is eljött az idő, amikor 
édesapámék nekiálltak leszerelni a támasztó kereket a kisbicikliről. Menni 
fog ez! – gondoltam. És eleinte csak löködve haladtam, de valahogy az 
egyensúlyozás nem igazán sikeredett. Próbáltuk azt is, hogy a kicsibehajtó 
rámpájának enyhe lejtésén gyakoroltam, de mindhiába. És egy-egy kudarc 
alkalmával felkaptam a kis biciklimet (mert már akkor is jó húsban voltam) és 
idegességemben földhöz vágtam és szidtam a körülöttem lévőket. Mindenki 
„hülye” volt és mindenkit hibáztattam a bénázásom miatt. 

De annak a kisbiciklinek volt egy kis csomagtartója is. Elég masszív volt 
ahhoz, hogy csatlakozási pont legyen. Édesapám beledugott egy akácfa 
rudat, hogy azon keresztül tartson engem. Nem tudom hány kilométert 

kellett nekik gyalogolniuk, futniuk mellettem, de nem biztos, hogy cserélnék 
velük. Nem volt sisakom, sem térdvédőm, mégis komolyabb sérülés nélkül 
tanultam meg biciklizni. Talán ez annak is köszönhető, mert mindig volt 
valaki, aki igazából segített, védett, egyensúlyozott engem. 

Ilyen az, amikor Isten áldását kérjük közlekedési eszközeinkre. Isten nem 
fogja elvenni tőlünk a kormányt, engedi, hogy vezessünk. De van valami 
kegyelmi szál, amivel mégis csak kapcsolatba van velünk és segít. Szinte 
érezhetetlenül. 

Nagy ajándék, hogy annak ellenére, hogy mi vezetünk, Isten az, aki irányít. 
 
Gépkocsivezető imádsága 
 
Istenem, a Te kezedben nyugszik minden ember sorsa. 
Te vezeted lépéseiket, és vigyázol útjaikra. 
Minket is látsz, amikor kocsink kormányánál ülünk. 
Ezért bizalommal fordulok Hozzád, add, hogy biztos kézzel, körültekintő 
figyelemmel, kiegyensúlyozott lélekkel vezessünk, és minden balesetet 

elkerüljünk. Adj szívünkbe mély felelősségérzetet felebarátaink élete és testi 
épsége iránt! Kerüljünk minden féktelenséget és meggondolatlanságot a 
vezetésben! Tartsd távol tőlünk a hirtelen előadódó veszélyes helyzeteket, 
és add, hogy a kritikus pillanatban is megőrrizük nyugalmunkat! 

Szent Kristóf, autósok és motorosok védőszentje, óvj, vezess minket, 
segíts minket! Ámen. 

 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelő 

Császár Johanna: 2019. július 21. 
Horváth Csongor: 2019. július 27. 

Péter Zalán: 2019. július 27. 
Belső Dóra: 2019. július 27. 

Gulyás András Benedek: 2019. július 27. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés: 

Sipos János: 2019. július 24. 
Nyugodjék békében! 


