
Október 2. szerda, Szent Őrzőangyalok, 18 óra: Élő Orsolyáért és hálából  
Bernadett és Márton házassági évfordulója alkalmából 

Október 3. csütörtök, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök és vértanú,  
8 óra: Gáspár Endre temetési szentmiséje 
18 óra: + Julianna és Károly szülők, + József nevelőapa 

Október 4. péntek, Assisi Szent Ferenc, 18 óra: Magyar és Borbély család + 
tagjai 

Október 5. szombat, 11 óra 
Október 6. Évközi 27. vasárnap 

7 óra: + Márta és Frigyes 
8.30 óra (Bazita): + Rába Imre atya 
10 óra: Balogh és Puklics család + tagjai 
18 óra: + Miklós és Kiss család 
 

Ma délután 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápol-
nában.  

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön 17 órá-
tól imaóra papi hivatásokért, majd 18 órától szentmise, pénteken 17 órától 
szentségimádás, majd szentmise, szombaton pedig reggel 6 órától a fatimai 
rózsafüzért imádkozzuk el. 

Október 2-án, szerdán 18.30-tól a Zene Világnapja alkalmából az Eötvös Jó-
zsef Általános Iskola jótékonysági hangversenyt szervez templomunkban. A 
koncerten fellép az Oberton String Octet és az iskola énekkara. Mindenkit sze-
retettel várnunk! 

Azon a napon Fatimai Jubileumi Vándorszobor érkezik a Jézus Szíve Ferences 
templomba. A program 10.45-kor kezdődik. Részletek a hirdetőtáblára kihelyezett 
plakáton olvashatók. 

Október 5-én lesz Zalaegerszeg városért végzett élő rózsafüzér imaalkal-
munk. A város több pontjáról indulnak zarándokcsoportok, hogy közös imára 
és szentmisére jöjjünk össze kertvárosi templomunkban. Közös program: 10 
órától rózsafüzér, majd Szentségimádás. 11 órától szentmisét mutat be 
Stróber László atya. 

 November 9-én, szombaton a botfai Hűvös Kastélyban kerül megrendezés-
re a Rád találtam Dicsőítő Csoport 10 éves jubileumi műsora. Részletek a hir-
detőtáblára kihelyezett plakáton olvashatók.  
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2019. szeptember 29. - Évközi 26. vasárnap 
Szentírás vasárnapja 

 
 

 

 

„Tolle, lege!” – Vedd és olvasd! 
 

Ez nem valamiféle könyvesbolt 
újabb kampányának jól hangzó szlo-
genje, nem is könyv, vagy olvasásnép-
szerűsítő akció vezérmondata, hanem 
valami olyasmi, mint amit az orvos is 
csinál: javasol, tanácsol, receptet ír fel, 
de, hogy azt kiváltjuk-e, az ránk van 
bízva. 

Vedd, és olvasd! 
Szent Ágoston, amikor meghallotta 

ezt a felszólítást, akkor ellenállhatatlan 
késztetést érzett arra, hogy a Szent-
írással megbarátkozzon, olvassa, for-
gassa, elmerüljön rejtelmeiben, és fel-
kutassa, hogy mit is jelenthet ez ön-
magára nézve. 

Vedd és olvasd! 
Vedd! De nem csak azt jelenti ez, 

hogy menj be a boltba, vedd le a polc-
ról, fizetéssel vásárold meg és ezzel 
teljesítetted a feladatot. Vedd! Vagyis 
vedd át, fogadd el valakitől, aki ez által akar valami nagyon fontosat el-
mondani. Nem nekünk kell most kifundálni valamit, hanem el tudom-e fo-
gadni, hogy az Örök Isten olyan hatalmas, hogy örök igéje által képes egy 
több ezer éves szöveggel ma is megszólítani, jelen helyzetemben valamit 
üzenni. 

Vedd! Vagyis hozzál áldozatot érte! Szent Ágostonnak mintha Isten nyúj-
totta volna, amikor egy magányos pillanatában hallotta a gyermekek ját-
szadozása közben az éneket, aminek refrénje volt ez a felszólítás. Nekünk 
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Örömmel ajánlom figyelmükbe Szívhang című rádióműsorun-
kat, amelynek adásait visszamenőleg is meghallgathatják plébáni-

ánk honlapján: http://zeg3.martinus.hu/szivhang 

magunknak kell megvenni, átvenni. Nem egyszerű, olcsó megoldást akarok 
találni, hanem hajlandóságot mutatok arra, hogy vannak ügyek, amelyek 
nem csak Istennek, hanem nekem is fontosak. És ezért megveszem. 

Olvasd! Csupán az első rész, a „vedd” teljesítése nem fél siker, hanem 
sokkal inkább pazarlás. Könyvespolcra tenni, porfogónak használni, levél-
nehezékként kezelni túl drága mulatság. Bár legalább az esélyt megteremt-
jük, hogy talán valamikor majdcsak belenézünk. De mondjuk azt, hogy 
megvenni, beszerezni még kevés. Kell, hogy teljesüljön ez a második tag-
mondat is! Olvasd! Ki kell nyitni, bele kell lapozni. Ha nem igazán értem, 
akkor utána kell nézni. Vajon milyen történelmi környezetben keletkezett, 
kinek írta le a szent szerző, még talán az sem mellékes, hogy ki írta le, mert 
pl. Szent Márk nagyon rosszul tudott görögül, ezért az általa írt görög nyel-
vű evangélium is magán viseli Szent Márk stílusát. Vagy fontos megfigyelni 
esetleg az olvasott szöveg irodalmi besorolását: vers/ének, bölcselkedő 
írás, prófétai mű, összefoglaló rész, stb. 

Olvasd! Vagy a mai kor technikáját használva, ha már nem megy az olva-
sás, akkor hallgasd! Olyan jó ezt látni, hogy vannak, akik időt és energiát 
nem sajnálva a teljes szentírást hangosan felolvassák azért, hogy ezzel má-
soknak segítsenek. 

Olvasd! Hol? A mai kor gyermekének sem kell félni attól, hogy ha neki 
már nem áll rá a kezére a könyv lapozása, nem hozza lázba egy új könyv 
illata, a lapozás mozdulata, akkor már nem is szól neki az Írás. Dehogynem! 
Megannyi okostelefonos applikáció létezik már: pl. Horváth István Sándor 
atya féle Evangélium 365. Nem csak a napi evangéliumot kaphatjuk meg, 
hanem néhány gondolatébresztő sort is. Ez is Bibliaolvasás! 

Sokféle kis igekártya létezik ma már, amelyeket magunk elé téve Isten 
üzenetével találkozunk „ha akarjuk, ha nem”. Ez is segíthet, hogy a Szent-
írás mindennapi gondolatainknak kiindulópontja legyen és mint tiszta for-
ráshoz ehhez alkalomról alkalomra visszakanyarodjon gondolatvilágunk. 

Biztosan lehetne még kitalálni dolgokat, miként lehet jobban része az 
életünknek Isten szava, de a kulcs mindennek továbbra is ez: „Vedd és ol-
vasd!” 
 

Mária Rádiós önkénteseink Biblia olvasása 
 

Szombathelyre zarándokoltunk jó néhány önkéntessel, akik plébániánk 
rádióműsorához, a Szívhanghoz tevőlegesen is hozzájárultak már valami-
lyen formában. Megtekintettük a Szily János látogatóközpontot, benne a 

Mindszenty és a Brenner kiállítást. Körbekalauzoltak bennünket a Székes-
egyház építészeti és szakrális varázslatában. Valamint eljutottunk Jákra, 
ahol az egykori bencés apátsági templomot is megcsodálhattuk. 

Amikor Szombathelyen jártunk, volt alkalmunk arra is, hogy a Mária Rá-
dió Savaria stúdiójába is eljussunk, bepillantást nyerjünk az adások felvé-
telének fortélyaiba, szerkesztésébe. 

De a legnagyobb dolog az volt, hogy aktív szerepvállalással hozzájárul-
hattunk ahhoz, hogy a Szentírás bizonyos részeinek felolvasásával hangos 
Biblia is készüljön és ezzel is lehetővé váljon a Biblia szövegének megismer-
tetése még szélesebb körben. 

 
Anyakönyvi hírek 

 
Keresztelő 

Koltai Benett, 2019.szeptember 22. 

Füredi Réka Dóra: 2019. szeptember 22. 

Marai Levente: 2019. szeptember 22. 

Kiss Mira Amarilla: 2019. szeptember 22. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 
 

Temetés 

Kiss Ferencné Klinger Mária: 2019. szeptember 24. 

Boronyák Béla:2019. szeptember 27. 

Nyugodjanak békében! 
 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

Szeptember 30. hétfő, Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító, 7 óra: If-
jú házasokért: Boglárka és Tamás 

Október 1. kedd, A Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett (Lisieux-i) 
Szent Teréz szűz és egyháztanító, 18 óra: + Zsuzsanna és Cecília ke-
resztszülők, + Piroska és Rezső szülők 


