Július 28 szerda, 7 óra: + Zsuzsanna, Anna és Hilda
Július 29, csütörtök, Szent Márta, 7 óra: + Ildikó feleség, édesanya
Július 30, péntek, Aranyszájú Szent Péter püspök és egyháztanító, 7 óra: Segítő Szűzanya tiszteletére
Július 31, szombat, Loyolai Szent Ignác, 7 óra: + Lajos (+1.évf.)
Augusztus 1, Évközi 18. vasárnap
7 óra: + Rozália édesanya
8.30 (Bazita)
10 óra: + Simonics Adrienn, Simonics József, a család + tagjai
és a Szűzanya tiszteletére
18 óra: + Szülők, testvérek
Mai 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. Köszönjük az Autóklubnak és munkatársaiknak
segítségüket!
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.
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: 1012; 14-17 óra; péntek: 10-12 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2021. július 25.
Évközi 17. vasárnap
Madár fiaihoz – fiókák a madarakhoz
Ferenc pápa az egyetemes Egyházra nézve
általános
érvénnyel
meghirdette és bevezette a „Nagyszülők és idősek világnapját” és ennek első alkalma a mai
napon, július 25-én van.
Helyi közösségek szintjén
már eddig is volt erre
gyakorlat, hogy július 26án, Szent Joachim és Szent Anna ünnepén, az Úr Jézus nagyszüleinek emléknapján imádkoztak a nagyszülőkért, Mátraverebély
Szentkúton külön zarándokalkalmat szoktak szervezni nagyszülőknek és unokáiknak, hogy Isten áldását kérjék rájuk.
Most azonban ez a világnap egész katolikus közösségünket ajándékozza meg, hogy Anyaszentegyházunk együttesen forduljon Istenhez, imádkozzon élő és elhunyt nagyszülőkért, és felszítsuk magunkban, a fiatalabb generáció tagjaiban annak gondolatát, hogy
fontos törődni azokkal, akik nemzedékekkel járnak előttünk, akik
gazdagok bölcsességben és élettapasztalatban, akik életük zarándokútjainak különböző kereszteződéseiben, sorsfordító pillanataikban tanultak meg imádkozni és tapasztalhatták meg Isten szerető
jelenlétét. Rá kell ébrednünk, hogy bennük milyen kincsek birtokosai vagyunk és bizony értékelnünk kell azt az időt, amelyet velük
tölthetünk, mert hibáikból is és életük jó példáiból is tanulhatunk.
Ám Ferenc pápa az ezen ünnepet meghirdető levelét nem nekünk, fiatalabbaknak címezve írta, hanem az időseknek fogalmazta
meg, személyes hangvételű, közvetlen stílusú levélben. Vagyis, sok-

kal inkább akarja ezzel az ünnepel megerősíteni magukat az idősebbeket, mintsem újabb fejmosást adni nekünk, ifjaknak.
Ferenc pápa a remény hangján ír arról, hogy talán most már kilábalóban vagyunk a vírusjárvány okozta kellemetlenségekből, az elszigetelődésből, az elmagányosodásból, a bezártságból, emberi
kapcsolataink korlátozódásából, szeretteinkkel való érintkezés megritkulásából. Egy ilyen időszak után az időseknek újra meg kell tudni
fogalmazni, hogy mi is az ő legfőbb küldetésük, miért is vannak itt
közöttünk, mi az a legfontosabb, amit mindenképpen át kell adniuk
a felnövekvő nemzedéknek?
Ferenc pápa erről így fogalmaz:
„Máté evangéliumában Jézus azt mondja az apostoloknak:
„Menjetek tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet! Kereszteljétek
meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg
őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek” (Mt
28,19–20). Ezek a szavak ma hozzánk is szólnak, és segítenek jobban
megérteni, hogy hivatásunk a gyökerek őrzése, a hit átadása a fiataloknak és a kicsinyek gondozása. Jól figyeljetek: mi a hivatásunk ma,
a mi életkorunkban? Őrizni a gyökereket, átadni a hitet a fiataloknak és gondoskodni a kicsinyekről. Ne felejtsétek el ezt!
Nem számít, hány éves vagy, dolgozol-e még vagy sem, egyedül
maradtál-e vagy van családod, fiatalon vagy idősebb korban lettél-e
nagymama vagy nagypapa, önellátó vagy-e vagy segítségre szorulsz, mert nincs olyan életkor, amikor visszavonulhatnánk az evangélium hirdetésének feladatától, a hagyományok unokáknak való
átadásának feladatától. El kell indulni, és mindenekelőtt ki kell lépni
önmagunkból, hogy valami új dologba kezdjünk!”
Vajon az időseknek még van-e mondanivalójuk nekünk, fiataloknak? Míg ezen töprengtem, egyszer csak kintről meghallottam,
ahogy egy kismadár folyamatosan énekel és különféle hangokat ad,
valamit mond, tanítgatja nemrég kikelt fiókáit. Ekkor jutott eszembe
Tompa Mihály verse, amelyben egy madár fiaihoz intézett gondolatait írja le a költő, az anyanyelv megbecsülése és hazaszeretet gondolatait ültetve a szívekbe. Ha a madárnak van mit megtanítani a
kicsinyeiknek, akkor talán nekünk, embereknek is van mit átadni a
következő nemzedéknek!
Így hát az idősek és nagyszülők világnapja alkalmából a fiatal
nemzedék nevében, mint fiókák a madarakat, kérem: ÉNEKELJENEK!

1. Száraz ágon, hallgató ajakkal
Meddig ültök, csüggedt madarak?
Nincs talán még elfeledve a dal,
Melyre egykor tanítottalak?!
Vagy ha elmúlt s többé vissza nem jő
A víg ének s régi kedvetek:
Legyen a dal fájdalmas, merengő,
Fiaim, csak énekeljetek!

3. Hozzatok dalt emlékül, a hajdan
Lomb- s virággal gazdag tájirúl;
Zengjétek meg a jövőt, ha majdan
E kopár föld újra felvirúl.
Dalotokra könnyebben derül fény,
Hamarabb kihajt a holt berek;
A jelennek búját édesitvén:
Fiaim, csak énekeljetek!

2. Nagy vihar volt. Feldúlt berkeinken
Enyhe, árnyas rejtek nem fogad:
S ti hallgattok? elkészültök innen?
Itt hagynátok bús anyátokat?!
Más berekben máskép szól az ének,
Ott nem értik a ti nyelvetek...
Puszta bár, az otthonos vidéknek,
Fiaim, csak énekeljetek!

4. A bokorban itt az ősi fészek,
Mely növelte könnyü szárnyatok;
Megpihenni most is abba tértek,
Bár a fellegek közt járjatok!
S most, hogy a szél összevissza tépte:
Ugy tennétek, mint az emberek?
Itt hagynátok, idegent cserélve...?
- Fiaim, csak énekeljetek!
/Tompa Mihály – Madár fiaihoz/

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Kaj Kamilla: 2021. július 18.
Nagy Kevin Szantínó: 2021. július 18.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Bélafi Károly és Győrvári Sára: 2021. július 24.
Kiss Tamás és Balogh Margit Marianna: 2021. július 24.
Isten éltesse az új házaspárokat!
Temetés
Boronyák Erzsébet: 2021. július 23.
Nyugodjék békében!
IFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje
Július 26, hétfő, Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos
Szűz Mária szülei, 7 óra: + Anna nagyszülők, + édesanya
Július 27, kedd, Szent Charbel Makhlouf áldozópap, 7 óra: Hálából

