
 
Július 6, kedd, Goretti Szent Mária szűz és vértanú, 7 óra: + Mária 

édesanya (+1.évf.) 
Július 7, szerda, 7 óra: + Géza férj, édesapa, nagyapa és a család + 

tagjai  
Július 8, csütörtök, 7 óra: + Szülők 
Július 9, péntek, Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, 

vértanúk, 7 óra: + Testvérek és hozzátartozók 
Július 10, szombat, 7 óra: + Ferenc 
Július 11, Évközi 15. vasárnap 

7 óra: + Ferenc 
8.30 (Bazita) 
10 óra: + Sebők János férj, édesapa, nagyapa 
18 óra: + Tibor gyermek 

 

Amint azt már korábban is hirdettük, a mai perselyadományokat az 
Altemplom bővítésére és a közösségi ház építésére ajánljuk fel. Hálá-
san köszönjük adományaikat. 

Jövő vasárnap pedig az úgynevezett Péter-fillérek gyűjtése lesz. 
A Püspöki Konferencia döntése értelmében július 4-től járványügyi 

helyzet javulása miatt nem kötelező zárt térben sem a maszk viselése, 
sem széksorokat nem kell kihagynunk, de továbbra is felelősen és kö-
rültekintően kell eljárni, figyelembe véve az aktuális járványügyi előírá-
sokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk. 

Július 16-án, pénteken 19 órától a zalaegerszegi Családpasztorációs 
Csoport „Bor és Biblia” címmel a Szentírás nyomán vezetett borkósto-
lóra várja az érdeklődőket az Evangélikus Gyülekezeti házba. Az előadó 
Kardos Csongor Ofm. Részletek a kihelyezett plakáton, jelentkezni a 
plébánia hivatalban lehet. 

 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett 
utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Hon-
lap: 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 telefo-
nos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél 

 

2021. július 4. 
Évközi 14. vasárnap 

 

 

Ásó, kapa, … markoló 

 
Ha nyár, akkor az magával hozza azt a csodálatos ta-

pasztalatot is, hogy megszaporodik az 
esküvők száma. Fiatalok jelent-
keztek már jó előre, hogy örökre 
össze akarják kötni az életüket. 

Na és ilyenkor szoktuk mondani: 
„ásó, kapa, nagyharang” válasz-
szon el benneteket. Ezzel is utal-
va arra, hogy a sírig tartó hűség 
kötelezi őket, minden követ meg 
kell majd mozgatni annak érde-

kében, hogy semmi el ne szakíthas-
sa őket egymástól, míg itt e földön vándorként élnek. 

Most azonban valami egészen másfajta, különös frigy kezd kibonta-
kozni a szemünk előtt, amelyet ásó, kapa és markoló nem elválaszt, 
hanem összeköt: Hamarosan kezdetét veszi a már több fórumon beha-
rangozott altemplom bővítés és közösségi ház építési munkálata. Elein-
te csak a mozgolódás szaporodik meg, aztán majd hamarosan az ásó, 
kapa mellett megjelennek a munkagépek és dübörgő ütemben látvá-
nyos növekedésnek indul a tervezett projekt megvalósulása. 

Nem kis fába vágjuk a fejszénket! Már az előkészítő munkálatok is 
rengeteg időt és energiát emésztettek fel, óriási szakértelem van a 
tervek elkészítésében, az ehhez szükséges engedélyek pedig a modern 
építészet széles palettájáról válogatott, hogy a talajszerkezet felméré-
sétől a közmű és csatornahálózat kiépítése a lehető legmegfelelőbben 
alakulhasson majd. A legláthatatlanabb, ugyanakkor a talán az egyik 
legszöszmötölősebb munkát jelentette a pályázati anyagok elkészítése, 
a közbeszerzés lefolytatása, míg végül is a nyertes kivitelezővel a szer-
ződés megkötésre kerülhet. 



Az, amiből semmit nem érzékelt a külső szemlélődő, már az is sokak 
bevonását tette szükségessé. Mindez például el sem indulhatott volna, 
ha nincsen egy kezdeti elgondolás, hogy mire is lenne igény itt, a temp-
lomhoz kapcsolódóan. Miután megfogalmazást nyert az ötlet, a képvi-
selő testület elkészíttetett egy látványtervet, amelyekből már sokan 
tájékozódhattak, hogy mégis milyen irányban kellene tovább gondol-
kodni ahhoz, hogy mindenki ötlete megfogalmazást nyerhessen. 

A plébániai kérdőív is azt a célt szolgálta, hogy minél szélesebb kör-
ben megkérdezzük a híveket arról, hogy amennyiben megvalósul a 
közösségi ház, akkor milyen funkcióval látná el, milyen programokat 
venne szívesen; vagy éppenséggel, hogy ismerősi körünkben milyen 
temetkezési igények merülnek fel, van-e még igény arra, hogy kopor-
sós temetkezési helyek létesüljenek, illetve hajlandóság arra, hogy akár 
urnás temetkezési helyként vegye valaki igénybe a közösség által fenn-
tartott temetkezési emlékhelyet? 

Mindezek után kellett, hogy Polgármester úr is felkarolja az elképze-
léseinket és kapcsolatai révén forrásokat szerezzen ahhoz, hogy el is 
merjünk indulni a megvalósítás felé. Minden követ megmozgatott 
azért, hogy elegendő pénzügyi fedezet álljon rendelkezésre a szüksé-
ges munkálatok elvégzéséhez. 

Az elnyert állami támogatás azonban azzal kalkulált, amivel a terve-
zett költségbecslésnél mi is számoltunk. Ám a betervezett munkála-
toknak nem kedvezett, hogy a világpiaci árak az építőiparban irreálisan 
megugrottak. Így a végleges terveknél már ezzel is számolnunk kellett, 
bár szinte sötétben tapogatózunk, hiszen nem tudjuk, miként emel-
kednek tovább az alapanyag árak. Így aztán valóban kezd izgalmassá 
válni, hogy ténylegesen mi tud megvalósulni, hiszen a végleges tervek 
alapján kell mindent elkészíteni. 

Nem elhanyagolható az sem, hogy plébániánk önerőből finanszíroz-
ta a végleges engedélyeztetési és kivitelezési tervek elkészítését. Sok 
éves megtakarítás kellett ahhoz, hogy erre vállalkozni merjen az egy-
házközség, hiszen a mindennapi ügymenet és életvitel nem akadhat 
meg azért mert most valami másba is belefogunk. Továbbra is fizetni 
kell a közüzemi számlákat, az alkalmazottak munkabérét és a járuléko-
kat; és bizony nap, mint nap akadnak olyan dolgok, amelyeket el kell 
végezni azért, hogy szolgálatára tudjunk lenni a hozzánk forduló hívek-
nek. 

Onnantól kezdett már sokak számára egyértelműsítődni a szándék, 
hogy a minden hónap első vasárnapjára kitűzött (néha más vasárnapra 
áthelyezett) célgyűjtést tartottunk az önerő összeszedésére. Nagyon 
szépen támogatták már eddig is a kedves hívek az ötlet kibontakozását, 
de még lesz szükség ilyen formán is áldozat hozatalra! 

Abban is nagy segítséget kaptuk, hogy a pályázat menedzselését ta-
pasztalt és kellő szakértelemmel rendelkező munkatársak végzik. Ama-
tőrként szinte lehetetlen lenne eligazodni a jogi és építészeti ügyek 
kezelésében. Milyen jó, hogy ebben az ügyben sem vagyunk magunkra 
hagyva, hanem közösségünk tagjai tudásukkal is szolgálják ügyünket, 
hogy minden Isten nagyobb dicsőségére váljék! 

Hamarosan tehát körülkerítik a templomdomb északi részét és kez-
detét veszik a munkálatok. 

Természetesen az altemplomba továbbra is zavartalanul tudnak le-
jutni a hozzátartozók. Emellett az építkezés ideje alatt szentmiséinket 
továbbra is megtartjuk, ebben sem lesz változás, hacsak nem valami 
rendkívüli dolog miatt. 

Az építési munkálatok idejére az Átalszegett utca ezen szakaszán 
még nagyobb körültekintéssel közlekedjünk! 

Hálásan köszönöm meg a környék lakóinak, utcabelieknek, szom-
szédoknak szeretetüket, amellyel közösségünk irányában vannak, és 
már most elnézésüket kérem minden esetleges kellemetlenségért! 

És miként a házaspároknak kívánjuk: ásó, kapa, nagyharang válasz-
szon el bennünket, de most ásó, kapa, markoló dolgozzon értünk, kö-
zösségünkért, hogy mindinkább tudjunk szeretetben élni, szolgálva 
egymást és Isten dicsőségét! 

 

Anyakönyvi hírek  
Temetés 

Drabik Sándorné Kovács Ilona: 2021. június 30. 
Nyugodjék békében! 

 

Házasságkötés 

Fehér Attila és Dani Melinda: 2021. július 2. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 

IFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Heti szentmisék rendje 

Július 5, hétfő, Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap, 7 óra: + Imre 


