Elérkeztünk a képviselőtestület választás második fordulójához. Kifüggesztésre került azok neve, akik közül szavazással a testület megválasztható. Hírlevélben mindenkiről olvashatnak pár sort, de szavazás előtt akár
beszélgethetnek is a jelöltekkel, hogy jobban tájékozódjanak, megalapozott döntés tudjanak hozni. A kihelyezett szavazólapon kérjük, maximum
5 nevet jelöljenek meg és dobják a postaládába. Szavazás határideje november 8., vasárnap.
A Plébániai kérdőíveket november 15-ig várjuk vissza. Szeretettel kérjük a Testvéreket, mondják el véleményüket a feltett kérdésekre. Mindenki válasza számít!
Október 22-én 9.00 órakor Zalaegerszeg városért ökumenikus imádságra kerül sor a Mária Magdolna Plébániatemplomban.
Aznap, az esti szentmisét követően lesz Szent Rita imakilencedünk is.
Bibliakurzus indul plébániánkon havi egy alkalommal, csütörtökönként
19 órától. Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a Szentírással kapcsolatos előadásra, beszélgetésre. Az első alkalom október 22-én lesz. Jelentkezni a plébánia hivatalban vagy a sekrestyében lehet. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
Október 23-án, pénteken 17 órától folytatódik az Imaiskola. Nemcsak a
gyerekeket, hanem azokat a felnőtteket is várjuk szeretettel, akik szeretnének kis csoportban beszélgetni az Evangéliumról.
Az altemplom ünnepek előtti nagytakarítására október 24-én, szombaton 9 órától kerül sor. Szeretettel kérjük az altemplomban nyugvó elhunytak hozzátartozóinak segítségét!
A Szombathelyi Egyházmegye Kórházlelkészi Koordinációs Irodája képzést hirdet az önkéntes beteglátogatás iránt érdeklődők számára plébániánkon. Kezdés időpontja 2020. október 24, szombat 08.30. További információk a kihelyezett plakáton olvashatók. A képzés ingyenes.
Október 25-én, vasárnap a délelőtti szentmisére különösen is várjuk az
óvodásokat és családtagjaikat, az esti szentmise után pedig 19.15-től a
Városi Vegyeskar ad koncertet templomunkban. A hangversenyre a belépés díjtalan, adományokat plébániánk Karitász csoportja adventi adományosztására hálásan fogadunk.
Megjelent plébániánk magazinja, az Örömhír és a Martinus októberi
száma, melyek az újságos asztalról megvásárolhatók. Az Adoremus novemberi számát a sekrestyében átvehetik az előfizetők.
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. október 18.
Évközi 29. vasárnap

„Kik az angyalok kenyerét ették”
Ez a hétvége
különös jelentőségű plébániánk
életében.
Bazitán is és a
kertvárosi templomban is első
alkalommal járulnak szentáldozáshoz a 4.
évfolyamos hittanosaink közül szép számmal.
Pénteken elvégezték szentgyónásukat, hogy bűnök szennye ne tegye méltatlanná lelkük kegyelmi köntösét. Az elmúlt vasárnap evangéliumában éppen azért küldtek el valakit a királyi lakomáról, mert amikor megtudta, hogy minek a részese lesz, akkor sem törekedett arra,
hogy a lehető legméltóbban részesülhessen a királyi vendégségben.
Persze a gyónás senkinek sem könnyű. Akik meg most kezdik el, hogy
rendszeres bűnbánatot tartanak és szentségi módon is kiengesztelődnek Istennel, nekik meg hatványozottan nehéz. De most is meg vagyok
győződve arról, hogy ezek azok a próbatételek, amelyektől nem megkímélnünk kell a felnövekvő nemzedéket, hanem mindent meg kell
tennünk, hogy tudjanak szembesülni azzal, hogy milyenek is tudunk
lenni. Sokszor el kell mondani mindenkinek, hogy ha nem tetszik, amit
a tükörben látunk, annak nem a tükör az oka. És bizony ezek a fiatalok
szembe mernek nézni mindazzal, amit tettek, amit elkövettek „gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással”. Ezek a gyerekek igazi hősök. Noha magasságra kicsik, igazi lelki óriások, mert sokkal bátrabbak,
mint mi felnőttek oly sokszor, hiszen nem egyszer nem merjük vállalni
mindazt, amit elkövettünk. Sem a tetteinket, szavainkat, sem pedig
ezek következményét.

A másik gondolat viszont az, hogy az első szentáldozásukat is ünnepeljük. Ahogy Székely János püspök atya fogalmazott nekik szóló üzenetében, nagyon reméljük, hogy követi ezt majd a második, harmadik
és rendszeresség révén egy szép sorozat lesz belőle.
Mint mikor születésünkkor felsírva elkezdtünk lélegezni, és azóta a
legtermészetesebb dolog, hogy levegőt veszünk, így kell, legyen ez a
szentáldozással is. Létfontosságúvá kell válnia a szentségi életnek, misére járásnak, gyónásnak és áldozásnak.
De hogyan is teszik ezek a gyerekek? A tavalyi második félévben és
az idei tanév elejétől szinte minden alkalommal előkerült, hogy mire is
készülünk. Mikor készülünk mi ennyit arra, hogy megáldozhassunk?
Micsoda gyönyörű látni azt, hogy ezek a fiatalok szinte fél éve várják,
hogy nekik is részük lehessen abban, ami eddig csak a felnőtteké lehetett! Így tehát a készületük megmutatja, hogy ez az időszak növelni
tudja bennünk a vágyat. Milyen jó lenne nekünk, felnőtteknek úgy ébredni pl. vasárnap reggel, hogy nem csupán a kávéfőző jut eszünkbe,
meg a gyorsan még elintézendő feladatok, hanem az is, hogy „várom
már a szentáldozás pillanatát is”! Vágyni Valamire, a Valakivel való találkozásra!
Ebből is látszik, hogy nem mindig az a célravezető, hogy valamit
azonnal megadjunk a gyereknek, hanem az ő szemében is sokkal jobban felértékelődnek dolgok, ha arra vágyakozhat, ha van ideje felkészülni rá.
És bizony el kellett próbálni még azt is, hogy miként kell megáldozni.
Azt is megbeszéltük, hogy szép szimbolikája van annak, hogy nyelvre
áldozunk. Mint mikor a kisgyermekét az édesanya is táplálja, szájába
teszi a falatot, úgy az Egyház is Krisztus testével táplálja gyermekeit.
Micsoda érdekesség ezt újra átélni! Ám most a vírushelyzet miatt meg
kellett tanulni, hogy miként kell szépen trónust formálni a kezünkből,
hogy onnan magunkhoz vehessük Jézust. Ezt bizony nemcsak a kicsikkel kell nagyon komolyan átbeszélni. Nekünk, gyakorló katolikusoknak,
akik rendszeresen járulunk szentáldozáshoz, bizony újra el kell mélyíteni magunkban, hogy miként is áldozunk meg! Kezemből trónust formálok, megkapva a Szentostyát kissé félre lépek, szememet szinte le
sem veszem Jézusról, próbálni mindjobban átélni a pillanat ajándék
voltát, bizony megrendülve a szavakon, amelyeket pár perce mondtunk ki: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj”, és magamhoz veszem Krisztus Testét.

Érezzük, hogy ezt nem lehet csak úgy, kutyafuttában! Az sem való,
hogy „majd a helyemen magamhoz veszem, nem állítom meg a sort!”
NEM! Szépen, ott! Van annyi időnk egymásra! A kézbe áldozás kell,
hogy elvezessen bennünket arra, hogy még nagyobb tisztelettel veszszük az Oltáriszentséget!
Nem is olyan régen olvastuk Kempis Tamás Krisztus követése című
írásából, hogy „akik angyalok kenyerét ették, láttam, hogy disznók
moslékának is örülnek.” Megrendített, hogy milyenné válhatunk… Mi
most angyalok kenyerét ehetjük, hát ne adjuk alább! Kempis fohászával zárom gondolataimat: „állhatatlanok vagyunk, de te megerősítesz;
ellanyhulunk, de te lángra lobbantasz minket.” Mindig úgy áldozzunk,
mintha az lenne az első szentáldozásunk!
Anyakönyvi hírek:
Házasságkötés:
Horváth Szabolcs és Novák Alexandra: 2020. október 17.
Isten éltesse az ifjú párt!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje:
Október 19, hétfő, De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Iszák áldozópapok és társaik, vértanúk, 7 óra: + Gyula
Október 20, kedd, Szent Vendel remete,
8 óra: Hernádi Józsefné Mónok Mária temetési szentmiséje
12.30 óra: Becze Ferenc temetési szentmiséje
18 óra: + Mária és Anna
Október 21, szerda, Boldog IV. Károly király,
8 óra: Máté József Gyuláné Hencz Erzsébet temetési szentmiséje
18 óra: + Piroska és Rezső szülők, + Cecília és Zsuzsanna keresztszülők
Október 22, csütörtök, Szent II. János Pál pápa, 18 óra: + Teréz és Lajos szülők
Október 23, péntek, Kapisztrán Szent János áldozópap, 18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa, dédapa, testvér
Október 24, szombat, Claret Szent Antal Mária püspök,
7 óra: + Margit és Károly szülők és + János testvér
17óra: Bujtor család élő és + tagjaiért
Október 25, Évközi 30. vasárnap
7 óra: + Rozália és Gergely szülők
8.30: (Bazita)
10 óra: + László férj, édesapa, nagyapa
18 óra: + Julianna és Károly szülők, József nevelőapa

