A heti szentmisék rendje:
Július 13. hétfő, Szent Henrik, 18 óra: Jótevőkért
Július 14, kedd, Lellisi Szent Kamill, 11 óra
Július 15, szerda, Szent Bonaventura püspök és egyháztanító, 11 óra
Július 16, csütörtök, Kármelhegyi Boldogasszony, 11 óra
Július 17, péntek, Szent Zoerárd-András és Benedek remeték; Boldog
Gojdics Pál püspök és vértanú, 11 óra
Július 18, szombat, Szent Hedvig királynő, 11 óra: Kovács család élő és +
tagjai
Július 19, Évközi 16. vasárnap
7 óra: + Szülők és testvérek
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Keresztszülők és Éva
18 óra: + László édesapa, nagyapa (+10.évf.)
Ma estétől kezdetét veszi az Imatábor. Rendhagyó módon a plébániánk
területén, napközis jelleggel. Ezen a héten gyerekek lepik el a templom és
plébánia környékét. Megértésüket kérem erre a hétre a környéken lakóknak
a gyerekzsivaj miatt, továbbá kérem az autósokat, hogy járjanak az
Átalszegett utcában megfontoltabban. Imádkozzunk alkalmas időjárásért,
hogy az imatáborból testileg és lelkileg feltöltődve térhessenek haza fiataljaink!
Ezen a héten keddtől a reggel 7 órakor kezdődő szentmisék elmaradnak.
Kérjük, csatlakozzanak a fiatalokhoz a 11 órakor kezdődő tábori szentmisében.
Július 13-án, hétfőn lesz következő fatimai esténk. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádás lesz, 18 órakor pedig
szentmise és Mária-ájtatosság kezdődik. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
A Szent Család Óvoda óvodapedagógus munkatárs jelentkezését várja.
Részletek az óvoda honlapján.
Megjelent plébániánk magazinjának, az Örömhírnek nyári száma. A korábbi évekhez hasonlóan, most is plébániánk tagjai vallanak benne hitükről,
istenkapcsolatukról.
Valamint szeretnénk figyelmükbe ajánlani egyházmegyénk kiadványát a
Martinus újságot. Mindkettő megvásárolható az újságos asztalról.
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: 10-12; 14-16 óra; szerda: 10-12; 14-17 óra; csütörtök: 10-12; 14-17 óra; péntek:
10-12 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2020. július 12.
Évközi 15. vasárnap

Kölykök a hátsó udvarról

Gyermekkori emlékek között keresve sem találok olyant, hogy tábor.
Volt, amikor nagymamánál nyaraltunk, vagy osztálykirándulás keretében
több napra együtt voltunk korunkbeliekkel, de táborba nem jártam. Nekünk a nyár az védett idő volt arra, hogy együtt legyünk és az aratási,
szalmázási, szénázási munkából kivegyük a részünket. De azért nem kell
minket sajnálni, mert egyrészt élveztük, másrészt meg hetente többször
lementünk a focipályára „levezetésként” rúgni a bőrt.
Papnövendék koromban ismerkedtem meg a táboroztatás mikéntjével
és ezzel a tábor élményével. A Gondviselésnek tudom be, hogy olyan feladatok elé állított, hogy „részt kellett venni” két hét táborban, amolyan
nyári gyakorlatként. Így kerültem kapcsolatba az Imatáborral.
Jártunk már mindenfelé, többnyire vidéki községekben voltunk, ahol
iskola tantermeiben, csoportokra bontva, matracokon, hálózsákban alhattunk, tornatermekben és udvaron voltak a közös játékok, környékbeli terepen a strand és bátorság próba, és mindenekelőtt a legfontosabb, hogy
a helyi templomban volt a tábor központja, ahová napjában többször betértünk és gyerekek énekétől zengtek a kisebb-nagyobb, falusi templomok.

Idén a koronavírus-járvány miatt eleinte még az is kérdésessé vált,
hogy meg tudjuk-e szervezni. Aztán jött a következő gubanc, hogy iskolák
sem mertek bennünket fogadni. Hatóságok engedélyei után úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk napközis jelleggel megszervezni az ideit. Persze
tudtuk, hogy ez azzal jár, hogy a leginkább hangulatos és jó közösségkovácsoló programok szorulnak háttérbe, maradnak el. De a lényeg megvalósulhat és ezért belevágtunk.
A helyszín ezúttal a mi plébániánk. Nagyon sok szervezés, egyeztetés,
gondolkodás után úgy döntöttünk, hogy a templom és környéke – ide
értve a Plébánia udvarát és épületét – fogja alkotni a tábor bázisát.
Az infrastruktúra így megvan, de kik „költöznek ide” pár napra? Kik
ezek a fiatalok és mit akarnak?
Sokakban talán felmerülnek olyan gondolatok is, hogy eddig ez itt nem
volt szokás, minek ez a felhajtás, miért nem maradnak otthon?! Meg
amúgy is ez itt egy templom, nem játszó tér, és amúgy sem illik hangoskodni…
Kicsit úgy vélekedünk a mai fiatalokról, mint egy régi Korál számban
énekelték:
Milyen őrült lárma ez?
És csupa kérdőjellel
Minden ideg fájni kezd.
Néz szembe újra az ember
Valaki végre miért nem szól?
Nem értjük őket réges-rég
Persze megint ők azok,
Akikkel mindig gond van,
Mindig, mindig ők azok,
Keserű szóda a borban
A kölykök a hátsó udvarból.
Velük most mihez kezdhetnénk?
Ez egy szolid, rendes ház,
Kölykök a hátsó udvarból,
Nálunk sosem volt szokás
Nincs áldás rajtatok sehol
Különbözni másoktól.
Kölykök a hátsó udvarból,
És most itt van pár gyerek
Kölykök a hátsó udvarból,
Furcsák, érthetetlenek,
Szárnyatok könnyű viaszból
Semmit nem csinálnak jól.
Kölykök a hátsó udvarból,
A kölykök a hátsó udvarból
Kölykök a hátsó udvarból,
A kölykök a hátsó udvarból
Nincs áldás rajtatok sehol
Kölykök a hátsó udvarból
Ezek a fiataljaink is most kölykök a hátsó udvarból. De nem lehet igaz
rájuk, hogy „nincs áldás rajtatok sehol”. Ahhoz, hogy áldássá legyenek,
most kell, hogy Isten áldása legyen rajtuk, amit kérni a mi feladatunk.
Áldd meg Őket, Istenünk, a kölyköket a hátsó udvarból!

Jubiláns házasok találkozója!
Az évek óta megrendezésre kerülő Jubiláns házaspárok találkozóját
idén nem a Székesegyházban tartják, hanem Plébániákon köszöntjük azokat, akik hűséggel járják életük útját, kitartanak egymás mellett jó és balsorsban egyaránt.
Ezért esperesi kerületi szinten kívánjuk köszönteni az ünneplő jubilánsokat. Ennek várható időpontja szeptemberben lesz. Kérem, hogy akik
ebben az évben ünneplik 5,10,15…25,50… sokadik házassági évfordulójukat és szívesen részt vennének egy közös hálaadáson, amelyben megköszönjük Isten kegyelmét, kérem, jelezzék plébániánkon!
Amint a többi plébániával sikerül egyeztetni, az ünnep pontos dátumát
és időpontját is hirdetjük.
Plébánia Közösségek Közös Kirándulása
Augusztus 22-én, szombaton kb. 10-18 óráig kiránduló napot szervezünk Plébániánk minden tagjának. Tervezzük, hogy eljutunk Zalacsébre,
ahol a Trianon parkot tekintjük meg, majd Pusztacsatáron folytatódik a
program. Mivel átmenetileg felfüggesztették a személyszállítást a Zala
völgye ezen szakaszán, ezért kerékpárokkal indulunk útnak. Szinte végig
bicikliúton tudunk menni egészen Zalacsébig. Onnan, ha alkalmas időjárás
előzi meg, akkor gyönyörű mezei utakon folytatjuk, ha ingoványos lesz a
talaj, akkor aszfaltos úton jutunk el Pusztacsatárra.
Azoknak, akik nem tudják vállalni a kerékpározást, autóbuszt rendelünk. Így aki szeretne, el tud jönni erre a napra. Az autóbusszal jövők is a
Trianon parkhoz jönnek, majd onnan jutnak el Pusztacsatárra.
Az étkezést batyus módszerrel oldjuk meg, „ha jöttök, lesztek, ha hoztok esztek” mottóval.
Jelentkezés a Plébánia hivatalban! Kérjük, jelezzék, hogy kerékpárral,
vagy busszal kívánnak jönni, mert a jelentkezők létszámának függvényében tudjuk megrendelni a buszt. Jelentkezési határidő: augusztus 7.
Anyakönyvi hírek
Keresztelő
Kovács Máté: 2020. július 5.
Garami Gábor Sándor: 2020. július 5.
Gángó Réka: 2020. július 5.
Isten hozta közösségünk új tagjait!

