Július 19-én, hétfőn, a szentmisét követően Szent József kilencedünk ötödik alkalma lesz, július 22-én, csütörtökön pedig Szent Rita
Imakilencedre várjuk a Testvéreket.
Jövő vasárnap a délelőtti szentmise után lesz a közlekedési eszközök
megáldása, amely Szent Kristóf ünnepéhez kapcsolódik, s amelyet plébániánk a Magyar Autóklub Zalaegerszegi Szervezetével közösen rendez meg. Szeretettel várjuk a Testvéreket közlekedési eszközeikkel
együtt, hogy közösen imádkozzunk a közlekedők biztonságáért.
Ugyancsak július 25-én a 10 órás szentmisében búcsúzik el plébániánk Krisztián atyától. Kísérjük őt imádsággal új szolgálati helyén is! Városunk új kórházlelkészét, István atyát pedig augusztus 1-én a délelőtti
szentmisében köszöntjük új szolgálati helyén.
Megjelent plébániánk magazinjának, az Örömhírnek a nyári száma,
amelyben közösségünk tagjai vallanak hitükről, életükről. Sok szeretettel ajánljuk figyelmükbe, az újságos asztalról megvásárolható.
Az Adoremus augusztusi számát az előfizetők átvehetik a sekrestyében.
Augusztus 14-én, szombaton 19 órai kezdettel a kertvárosi templomban ad koncertet a népszerű zeneszerző és előadóművész: St. Martin. Jegyek elővételben a plébánián is vásárolhatók. Részletekről a kihelyezett plakátokon tájékozódhatnak.
Egyházmegyénk a Szent József-évhez kapcsolódóan családok zarándoklatára várja az érdeklődőket augusztus 29-én, vasárnap, hogy
együtt imádkozhassunk a hivatásukban hűséges házaspárokért és papokért. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. Plébániánk tervezi, hogy autóbuszt indít kellő számú jelentkező esetén. Jelentkezni a
plébánia hivatalban lehet.
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Plébániai Hírlevél
2021. július 18.
Évközi 16. vasárnap
„Nyomjad a pedált, míg robog a gép”
Jövő vasárnap lesz Szent Jakab
apostolnak, valamint Szent Kristóf
nak az autósok, motorosok és általában az utazók, zarándokok védőszentjeinek ünnepe. Ezen alkalomból is lehetőségünk nyílik majd,
hogy a közlekedési eszközökre,
amelyeket mindennapi életünk
megkönnyítése érdekében használunk, azokra Isten áldását kérjük.
Gépjárműveket, autót, motort, biciklit, rollert, bármit meg lehet áldani, hiszen életünk olyannyira összeforrt mindezekkel, hogy szinte
elképzelhetetlennek tűnik a normális életvitel, ha ezek nincsenek.
Morgunk, ha visszamondanak egy meghirdetet repülőjáratot, ha nem
jön idejében az autóbusz, ha késik a vonat, ha nem indul az autó, ha
lefullad a motor, ha ledobja a a láncot a bicikli, ha a roller kereke hirtelen megtűz, ha a gördeszka eltörik, a görkorcsolya szorítja a bokát, stb.
Mert azt tartjuk természetesnek, ha a gép pöccre indul, ha a dugatytyúk ütemesen zakatolnak, ha a kerekek gond nélkül forognak, ha a
tömegközlekedési eszközök menetrendszerűen haladnak és persze, ha
a karosszéria biztonságot ad és tart. Mindenben megszoktuk, hogy jól
szuperál. Hiszen eszközök és gépek, amelyek arra hivatottak, hogy életünket könnyítsük, nem pedig, hogy bosszúságot okozzanak és csak a
probléma legyen velük.
De pont azért, mert eszközök és gépek, számolni kell azzal is, hogy
amortizálódik, kopik, nyúlik, meghibásodik, vagy totál elromlik. Mindez
azért, mert gép. Ember találta ki, ember tervezte meg és megint csak
emberek kezei rakták össze, vagy esetleg emberek által beprogramo-

zott robottechnológia hajtotta végre a közel sem tévedhetetlen emberi
parancsot. És mivel csak emberi kreálmányról van szó, igenis fontos,
hogy Isten áldása is rajta legyen ezeken az eszközeinken!
Igen, kérjük az áldást az eszközre, de ez ne tévesszen meg bennünket! Nem az eszközt féltjük igazán, nem az a kérdés, hogy „jaj, mi lesz
az autóval vagy motorral?”, hanem az, hogy mi lesz az emberrel, aki
használja a közlekedési eszközöket! Mert az igazi érték nem a kaszni,
hanem aki abban ül! Így aztán az áldás igazi címzettjei nem is annyira a
közlekedési eszközök, hanem az eszközöket használó emberek. Mert
egy esetleges balesetnél is, amikor arról értesülünk, hogy „órákon át
tartott a műszaki mentés, amely időre a teljes útszakaszt lezárták; az
anyagi kár jelentős, de személyi sérülés nem történt”, ekkor őszintén
tudjuk kimondani, hogy „Hála Istennek!” Mert az eszközt majd valahogy pótoljuk, az útszakaszt újra birtokba lehet venni, de az odaveszett
emberi életet pótolni nem tudjuk. Ezért kell az az áldás!
Tavaly, motorosok kértek fel, hogy az olajipari múzeumnál kérjem a
motorokra és használóikra Isten áldását. A hatalmas, nagytestű motorkerékpárok mellett úgy éreztem, kicsik vagyunk, a bennük lévő erő
mellett eltörpül a mi emberi erőnk, és azt éreztem, hogy abban az áldásban inkább a törékeny emberi életért kell imádkozni, mintsem ezekért a guruló monstrumokért.
Demjén Ferencnek és egykori együttesének a V’Moto-rock együttes
egykori számában a motoros és autós életérzést énekli meg. De a lényeg végül itt is az, hogy az ember belső értékeire figyeljünk! Fontos a
gép, de a legfontosabb az ember!
„Nyomjad a pedált, míg robog a gép.
Bőgjön a motor, minek a fék?
A lényeg a zene. Minden ráér.
Nyomd most is, ahogy valamikor,
nem lehet bajod, míg visz a motor,
csak szívet ne cserélj bármi másért.”

Gépkocsi vezető imádsága
Istenem, a Te kezedben nyugszik minden ember sorsa.
Te vezeted lépéseiket, és vigyázol útjaikra.
Minket is látsz, amikor kocsink kormányánál ülünk.
Ezért bizalommal fordulok Hozzád, add, hogy biztos kézzel, körültekintő figyelemmel, kiegyensúlyozott lélekkel vezessünk, és minden bale-

setet elkerüljünk. Adj szívünkbe mély felelősségérzetet felebarátaink
élete és testi épsége iránt! Kerüljünk minden féktelenséget és meggondolatlanságot a vezetésben!
Tartsd távol tőlünk a hirtelen előadódó veszélyes helyzeteket, és
add, hogy a kritikus pillanatban is megőrizzük nyugalmunkat!
Szent Kristóf, autósok és motorosok védőszentje, óvj, vezess minket, segíts minket! Ámen.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Helesfai Simon: 2021. július 11.
Eszter Norina Hanna: 2021. július 11.
Lutter Márton: 2021. július 11.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Illés Zoltán és Bárkovics Bonita: 2021. július 17.
Isten éltesse az új házaspárt!
IFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje
Július 19, hétfő, 7 óra: + János édesapa
Július 20, kedd, Szent Apollinaris püspök és vértanú, 7 óra: + László
férj, édesapa, nagyapa
Július 21 szerda, Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító, 7
óra: Hálából
Július 22, csütörtök, Szent Mária Magdolna, 7 óra: + Gyula
Július 23, péntek, Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje, 7 óra: + Ilona
Július 24, szombat, Árpád-házi Szent Kinga szűz, 7 óra: Hálából +
Zsuzska édesanyáért
Július 25, Évközi 17. vasárnap
7 óra: + Klára és Antal szülők
8.30 (Bazita)
10 óra: + Mária és Lajos szülők, nagyszülők
18 óra: Ferencz és Horváth család élő és + tagjai

