
 

Temetés: 

Sipos Jánosné Lakatos Éva: 2019. augusztus 1. 
 

Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje:  
 

Augusztus 5, hétfő, (Havas Boldogasszony) Szűz Mária Főtemplomának 
felszentelése, 7 óra: + József férj, édesapa, nagyapa 

Augusztus 6, kedd, Urunk színeváltozása, 7 óra: Kovács család élő és + 
tagjai 

Augusztus 7, szerda, Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk; Szent Ka-
jetán áldozópap, 7 óra: + Ilona 

Augusztus 8, csütörtök, Szent Domonkos áldozópap, 7 óra: Hálából 
Augusztus 9, péntek, A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edit 

Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje, 7 óra: + Teréz édes-
anya 

Augusztus 10, szombat, Szent Lőrinc diakónus és vértanú, 7 óra: + Teréz, 
Béla és Éva testvérek, + szülők, nagyszülők, keresztszülők 

Augusztus 11, Évközi 19. vasárnap 
7 óra: + Szülők és testvérek 
8.30 óra (Bazita)  
10 óra: Balogh és Lőrincz család élő és + tagjai 
18 óra: + Ferenc 
 

Augusztus 13-án, kedden Fatimai esténk lesz, amelyet Stróber László apát 
plébános vezet. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órakor 
szentségimádási óra kezdőik, 18 órakor pedig szentmise. Szeretettel várunk 
mindenkit! 

Megjelent a Martinus újság augusztusi száma, amely az újságos asztalról 
megvásárolható. 

 

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. augusztus 4. – Évközi 18. vasárnap 
 
 
 

 

 

 
Legyőzni a vizet medencében és szárazföldön 
 

2019. július 14-30. 
Eza dátum sokaknak 
nem igazán jelent 
semmi extra programot, 
mások meg hónapokon, 
sőt éveken keresztül 
erre a bő két hétre 
koncentrálva élték 
mindennapjaikat. Dél-
Kóreára figyelt a világ 
azon fele, akik a vizes 
sportokért rajonganak, 
azt élsport szinten űzik, 
vagy csak a szurkolás 
élménye miatt követik a 
sportolók életét. 

Két évvel ezelőtt, 
2017-ben még 

hazánkban, főként a Balatonon és Budapesten úsztak, tornásztak, táncoltak, 
ugrottak, labdáztak a világbajnokság résztvevői, idén nyáron Gwanju 
(Kvangdzsu) adott otthont a vízi sportok világméretű eseményének. És jöttek 
a hírek, hogy nem csak valamiféle pancsolás van a medencékben, hanem 
valóban komoly erőpróbák, látványos megnyilvánulások és óriási 
eredmények sorakoznak Magyarország neve mellett az éremtáblázat 
felsorolásában: Rasovszky Kristóf világbajnok lett 5km-es nyíltvizi úszásban, 
Hosszú Katinka ötödször is világbajnok lett 400m vegyesen, a férfi 4x100-as 
vegyesváltó kvalifikáltatta magát a 2020-a tokioi olimpiai játékokra, a 10 
évvel ezelőtt Michael Phelps által bebetonozott világcsúcs most megdőlt, 



hiszen Milák Kristóf 200m pillangóban új „milákcsúcsot” úszott, ebben a 
számban a nőknél Kapás Boglárka szintén világbajnoki időt úszott, póló 
nélküli vizipólósaink végül a negyedik helyen zártak így éppen lecsúsztak a 
dobogóról. És még záporoztak azok az eredmények is, amleyek érmet, 
dobogót nem érnek, mégis kiemelkedőek. 

Patakzott a könny a szemekből az öt aranyérem hallatán, de sokakat 
levert a víz, amikor halottunk a diszkóbalesteről, hogy egy szórakozóhelyen 
leszakadt egy emeleti rész. 

Aztán jött Kenderesi Tamás esete, ahol inkább csak a pironkodás miatt 
gyöngyözött a víz a homlokokon. 

És annak ellenére, hogy mi nem vettünk részt az idei FINA rendezvényen 
sem, mi sem úsztuk meg szárazon. Sőt! 

A természet megint bemutatkozott. Úszott minden. Kint a sportolók, 
idegaza a földek, a termés, minden. A városban is bokáig ért a víz. Mivel 
fentről zuhogott az eső, idővel a vízelvezető csatornák is elteltek és a 
csatornafedeleket megemelve szinte alulról is víz bugyogott elő. 
Mindenhonnan víz fakadt, mint Izajás könyvében: „vizek fakadnak a 
pusztában, folyóvizek a sivatagban” /Iz 35,6/ – de még az aszfalt alól is… 

A világbajnokok, de minden sportoló arra hivatott, hogy újra, meg újra 
bebizonyítsa, hogy nem csak egymást tudjuk legyőzni, hanem a vizet is, 
hiszen szinte nem is tud gátat szabni az emberi teljesítménynek se hiullám, 
se távolság, se idő, semmi. 

De míg a medencébe zárt vizet uralni látszunk, a nyíltvizi úszásban fölébe 
kerekedünk az elfolyó világnak, addig máshol alázatra tanít meg minket a 
természet e drága kincse. Általában színtelen, szagtalan, íztelen folyadék 
most sárosan, sötéten áradt mindenfelé. És láttuk, hogy uralni nem tudjuk, 
mederbe terelni képtelenek vagyunk. Rádöbbenünk, hogy a víz tűr meg 
minket, engedi, hogy mellette legyünk, teret enged nekünk, amit olykor 
visszakövetel. 

Legjobb, ha Szent Ferenc-i lelkülettel nem dirigálunk a víznek, hanem 
becézgetve szólítgatjuk: 

„Áldjon, Uram, tégedet Víz hugunk, 
oly nagyon hasznos ő, 
oly drága, tiszta és alázatos.” 

 
Assziszi Szent Ferenc - Naphimnusz 

 

1, 4, 12, 52, 365, 8760 … 
 

Ezek nem valami titokzatos matematikai 
számsorozat elemei, nem is valami titkosított 
írás kódolt üzenete, nem nyerőszámok vala-
mely szerencsejátékon. És még sorolhatnám, 
hogy mi nem. Hanem számokban kifejezve az 
a mögöttem lévő idő, amelyet már itt, Zalae-
gerszeg kertvárosi részén eltölthettem. Bi-
zony, augusztus 5-én lesz 1 éve annak, hogy 
megérkezve egy római minisztránstalálkozóról 
nagy izgalommal bemutattam első szentmi-
sémet Bazitán és a kertvárosi templomban. 

Azóta a négy évszak szép változatosságával, a liturgikus év ünnepeivel, a hóna-
pok kínálta sokszínűséggel, a hetek kínálta újabb és újabb kihívásokkal, a napok 
megannyi új eseményével minden óra külön élmény és újdonság volt. 

Többször elmondtam már: sokszor nem is tudom, mibe is fogjak, mert annyi 
minden vár rám itt. Rengeteg jó programban volt részem, amelyekre mind na-
gyon szívesen emlékezem vissza. Anélkül, hogy végigpörgetném a naptárunkat, 
kapásból fel tudok idézni néhány nagyon is kiemelkedő eseményt: kirándulások, 
zarándoklatok (Nagymaros, Szombathely, Pusztacsatár, Bucsuszentlászló), nagy-
szabású programok (CsaládKapocs, kereszteltek találkozója, betegek világnapja, 
házaspárok találkozója egyházközségi bál, Karitász akció, adventi vásár), benső-
séges ünnepek: karácsony, húsvéti ünnepnapok, apák napja, katekumenjeink 
liturgikus alkalmai, bérmálás, stb. 

A megannyi találkozás alkalmat kínált, hogy egy kicsit megismerjenek és én is 
Önöket. A keresztelők, esküvők, de még a temetés is azt sugallta, hogy közös 
lett az ünnepünk és közös a bánatunk. Így még inkább mélyül az összetartozá-
sunk. 

Hálás vagyok minden segítségért, amely megkönnyítette számomra az első 
lépéseket. Most még jobban kérem segítségüket, hogy ne stagnáljunk, hanem 
tovább növekedjen a hitünk, Istennel való kapcsolatunk!  
 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelő 

Vizy Jankó: 2019. július 28. 
Bejczi Mia: 2019. július 28. 

 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 


