Szent Rita kilencedünk újabb imanapjára várunk mindenkit szeptember
22-én, kedden. 17.35-től. Hozzunk rózsákat, hogy ez alaklommal is megáldott
rózsákat vihessünk haza otthonainkba, Amelyek emlékeztetnek, hogy a reménytelen helyzetekben sem kell kétségbe esnünk!
Hónap utolsó keddje lévén közbenjáró imára várjuk a testvéreket ugyanaznap, szeptember 22-én, kedden az esti szentmisét követően.
Szeptember 25-én, pénteken 18 órától Házas esték címmel programsorozat indul a Szent Család Óvodában, melyre szeretettel várják a házaspárokat.
Minden további információ a kihelyezett plakáton olvasható.
Szeptember 27-én, vasárnap 7:30-kor a botfai Mindszenty Ifjúsági Háztól
zarándoklat indul a 11 órakor kezdődő búcsúszentlászlói Fogolykiváltó Nagyboldogasszony Búcsúra. A szentmisét dr. Udvardy György veszprémi érsek
celebrálja. Szeretettel várják a híveket a zarándoklatra!
Szintén szeptember 27-én 16 órai kezdettel lesz a Jubiláns Házasok találkozója a Mária Magdolna templomban. Imádkozzunk minél többen a jubiláns
házaspárokért!
Október 4-én tartjuk majd a hálaadást a betakarított terményekért. Kérjük, hogy minél szebben tudjuk megünnepelni, jelezzék szándékukat, aki be
tud kapcsolódni a termények összegyűjtésébe!
Október 10-én lesz Zalaegerszeg városért végzett élő rózsafüzér imaalkalmunk. A város több pontjáról indulnak zarándokcsoportok, hogy közös imára
és szentmisére jöjjünk össze kertvárosi templomunkban. Közös program: 10
órától rózsafüzér, majd Szentségimádás. 11 órától pedig szentmise kezdődik.
Bazitáról 8.30-kor indulunk gyalogosan, hogy út közben imádkozva, beszélgetve, igazi zarándokként érkezzünk meg a kertvárosi templomhoz, ahol bekapcsolódunk a közös imába. Kérem, hogy részvételi szándékukat 9-én péntek 14 óráig jelezzék! Sem a távolság, sem az útvonal nem megerőltető, bátorítok mindenkit, hogy vegyünk részt ezen a kis zarándoklaton!
Szeretettel kérjük az altemplomban nyugvó elhunytak hozzátartozóinak
segítségét az altemplom önkéntes takarítására. Aki tud heti egy alkalommal
időt szánni, arra, hogy az altemplom mindig méltó nyughelye legyen a hozzátartóinknak, kérjük, jelentkezzen a plébánia hivatalban! Tisztelettel kérjük az
oda látogatókat is, hogy a vázákba elhelyezett elhervadt, elszáradt virágokat
szíveskedjenek a vízzel együtt kiönteni és a vázát kiöblíteni. Közös ügyünk az
altemplom tisztasága, tegyünk meg mindent ennek érdekében!
A Martinus újság szeptemberi száma, még 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. szeptember 20.
Évközi 25. vasárnap

Hogy ne csak a kéz higiéniájára figyeljünk
Immáron három hete, hogy becsöngettek
az idei tanévre. Azóta
kezd letisztulni, hogy
miként is lehet betartani és betartatni azt a
sokféle szabályt és tanácsot, amelyet diákok,
tanárok és végső soron
mindannyiunk érdekében hoztak. És azt látom, hogy ezek a kis
gézengúz fiatalok nem törtek össze, nem ülnek depressziósan a folyosó
padjain, nem kullognak néma csendben tanteremről tanteremre. Sőt!
Ha nagyon bátran fogalmazhatok, akkor azt mondom, talán még élvezik is egy kicsit. Még ezt is! Valahogy az volt bennem, amikor hittanra
menet láttam őket, hogy „ezek még a jég hátán is megélnek”. Nincs se
politikai-, sem egyházi hatalom, nincs olyan elrettentő fizika- és kémiadolgozat, nincsen sem vírus, sem járvány, sem semmi, ami ezeket a
fiatalokat térdre kényszerítené. Eleven erővel lüktet bennük valami
olthatatlan élni akarás, csillapíthatatlan vágy arra, hogy megéljék a
fiatalságukat. És így, vagy úgy, de módot találnak arra, hogy ebben
megfékezhetetlenek legyenek.
És bizony izgulunk értük, mert hát ki akarná, hogy ezek a gyerekek
valahogy mégis megfertőződjenek? De milyen érdekes, hogy nem azért
mert akkor mi lesz az egészségével? Hanem mert akkor mi lesz a szülő
munkahelyével, mi lesz az osztálytársakkal, tanárokkal, ne meg azok
családjával… stb.

És bizony ilyenkor tanév elején nem árt, ha picit azzal is foglalkozunk, hogy mi lesz a nebuló lelki egészségével. Mert míg használtatunk
velük mindenféle kézfertőtlenítőt, vajon oda tudunk-e figyelni arra,
hogy a gondolat- és érzelemvilágukat, lelküket és értelmüket mi mindennel szennyezik és fertőzik meg? Iskolába menet még beszélgetünk
velük egyet, vagy csak a rádióból szól a „de nehéz az iskolatáska” örökzöld nyársirató retro szám? Milyen játékkal játszik telefonján? Legalább
valami olyasmi, ami megtornáztatja az agytekervényeit, vagy valami,
ami már iskola előtt elvarázsolja és zombivá teszi egész napra? Milyen
internetes oldalakat böngész, miközben a „fülese” bedugva a kis hallójáratába teljesen kizárja a külvilágot?
Így a Veni Sancte alkalom talán elsőként nem is őket éri el. Milyen jó
lenne, hogy a Szentlélek „vonatfüstje” megcsapná azokat, akiknek ma
már erre sokkal jobban kell odafigyelni, mintsem arra, hogy vágott fát
tegyen a tarisznyába, melegített téglát a kabátzsebbe. Régen ez utóbbival óvták a gyereket és vértezték fel, manapság inkább az előbbiekre
kell figyelnie szülőnek és pedagógusnak. Ezért kell imádkozni szülőkért,
nevelőkért, mindazokért, akik az oktatásban és nevelésben így vagy
úgy részt vesznek. Nincs olyan, aki ne nevelne! Maximum, valaki nem
vesz tudomást arról, hogy magatartásával rossz irányba neveli a fiatalt,
amikor az ő példáján azt látja a diák, miként kell kibújni a felelősség
alól.
A kéz tisztasága fontos! De még inkább fontos, hogy az értelmük világossága, a gondolataik univerzuma, a szív érzésvilága kellő ráhatással
karban legyen tartva! A Veni Sancte Spiritus ezért olyan fontos. Nem
annyira hagyománytiszteletből, hanem mert, ha valamikor, akkor most
aztán tényleg szükségünk van arra, hogy Isten Szentlelke adjon kellő
bölcsességet és tisztánlátást!
Bevallom, már elszállt az a fajta ábrándom, hogy mivel hívtuk a fiatalokat hittanórán is a tanévkezdő szentmisére, akkor ők most csoportosan fognak díszmenetben lépkedve bevonulni a templomba. Pedig,
őszintén mondom, még ránk is (Szent)lelkesítőleg hatna annak látványa, hogy a fiataljaink komolyan veszik a tanévkezdést. De azt látom,
hogy még azt a fajta indító löketet sem kapja meg a szülőktől, ami kellő
lendületet adna neki ahhoz, hogy valahogy elkullogjon a templomba és
lelkében, fejében leszállópályát biztosítana a Szentléleknek.
Arról meg már végképp nem ábrándozok, hogy nem győzzük majd
gyóntatással… Pedig milyen szép és mennyire hasznos lenne, ha meg-

gyónva, megáldozva Isten kegyelmével felvértezve, lelki érőt és erkölcsi tartást kapva indulhatnának neki a tanulás sűrűjébe a mai iskolások!
De, amíg a felnőttek világa is csak az alkoholos kézfertőtlenítőre figyel és kevésbé a lelket megtisztító fürdőre, a gyónásra, addig miként
is várhatjuk el a felnövekvő nemzedéktől, hogy „letérjen útjáról”/Ez
18,23/, elhagyják „a gyermekkor szokásait” /1Kor 13,11/, és a Lélek
erejében éljenek /Gal 5,16/?
Így, hát mi ne csak a kéz higiéniájára figyeljünk, hanem a lélek tisztaságára is! Imádkozzunk fiataljainkért!
Anyakönyvi hírek:
Keresztelő
Mozsdényi Márk: 2020. szeptember 13.
Bende Olívia Róza. 2020. szeptember 13.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Csillag Dávid és Orbán Dóra: 2020. szeptember 19.
Pásztor Rudolf és Frányó Eszter: 2020. szeptember 19.
Isten éltesse az új házaspárokat!
Temetés
Domján Gyula: 2020. szeptember 18.
Loch Ottó: 2020. szeptember 18.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Szeptember 21, hétfő, Szent Máté apostol és evangélista, 7 óra: Gere Károly
és Károlyné
Szeptember 22, kedd, 18 óra: + Nagyszülők, nagynéni
Szeptember 23, szerda, Pietrelcinai Szent Pió áldozópap, 18 óra: + Szülők és
+ hozzátartozók
Szeptember 24, csütörtök, Szent Gellért püspök és vértanú, 18 óra: + Ferenc
és élő családtagok
Szeptember 25, péntek, 18 óra: + István férj, édesapa
Szeptember 26, szombat, Szent Kozma és Damján vértanúk, 7 óra: + Ilona
Szeptember 27, Évközi 26. vasárnap, Szentírás vasárnapja
7 óra: + Anna és Zoltán szülők, nagyszülők
8.30: (Bazita)
10 óra: + Édesapa, férj, nagyapa
18 óra: + Endre férj, édesapa, nagyapa, dédapa

