Nyárbúcsúztató játékokra várjuk a gyerekeket augusztus 28-án,
szombaton, hogy tartalmas időtöltéssel zárhassuk a nyári szünidőt.
A játékok helyszíne a templomkert nem építési területe. Kérjük,
hogy a szervezés megkönnyítése érdekében a sekrestyében vagy a
plébánián iratkozzanak fel, akik részt kívánnak venni a programon!
A gyerekek megvendégelésére sütemény felajánlásokat hálás szívvel
fogadunk!
Szeptember 1-jétől (szerda) a hétköznapi szentmisék időpontja
újra az esti órákban, 18 órakor lesz. Hétfőn és szombaton továbbra
is reggel 7 órára várjuk a híveket. Ha tehetik hétköznapokon is minél
többen szánjunk időt szentmisén való részvételre, hogy életünket ily
módon is megszenteljük!
Plébániánk szeptember 17-én, pénteken buszos zarándoklatot
szervez Keszthelyen át Búcsúszentlászlóra. Jelentkezni a 3000 Ft
részvételi díj megfizetésével a plébánia hivatalban lehetséges.
Az Eucharisztikus Kongresszus hétvégéjén, szeptember 12-én miserend változás lesz! Plébániánkon 10 és 18 órakor lesznek szentmisék. Így tehát reggel 7 órakor, valamint Bazitán 8.30 kor aznap nem
lesz szentmise! Kísérjük fegyelemmel az ünnepi, budapesti eseményeket, az itthon maradók pedig imádkozzanak a zarándokokért,
hogy Isten kegyelmeinek közvetítői lehessenek!
A tanulóifjúság számára Szentlélek hívó (Veni Sancte) szentmisénk szeptember 19-én lesz.
Szeretettel várjuk a jelentkezőket az ősszel induló képzésekre:
középiskolások számára bérmálásra felkészítő; felnőttek számára
szentségek felvételére felkészítő katekumenátus; a már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták számára pedig hittancsoport
indul. Minden képzésre a plébánia hivatalban vagy az újságos asztalról lehet írásos tájékoztatót és jelentkezési lapot vinni. Minden képzésre a jelentkezési határidő: szeptember 13.
Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre
szeretnének egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, egyéb információ olvasható a plébániai honlapunkon.
Az Adoremus szeptemberi száma a sekrestyében átvehető.
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
2021. augusztus 22.
Évközi 21. vasárnap
Játék határok nélkül
Amikor kisgyerek voltam, akkor
az egyik, számomra legkedveltebb
televíziós vetélkedő a Játék határok
nélkül volt. Úgy emlékszem, hogy
azokban az években szervezték
meg a nemzetek közötti vetélkedőt, amely évben nem volt Olimpia. Eredeti célja az volt, hogy európai nemzeteket játékos formában „ültessen le egy asztal köré”.
Még ma is fülemben cseng a kezdő
zene, amit ha meghallottunk azonnal futottunk, hogy le ne maradjunk egyetlen játékos megmérettetésről sem. Akkor volt, hogy talán
egy életre megjegyeztem Gundel Takács Gábor valamint Borbás
Marcsi kommentátorok hangját. Nem értettem, csak valahogyan,
ahogy hallottam, próbáltam utánozni a játékvezető, Döni szavait:
„Attensziőn, pe” és sípszó… Micsoda gyerekkori emlékek!
Nagyon jó volt látni, ahogy a felnőttek játszanak! Mindenféle
ügyességi feladatok voltak, amelyek közben a leglehetetlenebb akadályokat találták ki számukra a szervezők. Nem a hagyományos
sportágakban mérték össze ügyességüket, erejüket a játékosok,
hanem inkább amolyan sorversenyekhez hasonlítottak a küldetések.
Mivel egy-egy nemzet külön-külön csapatot alkotott, ezért volt
bennünk az a fajta rivalizálás, hogy adott versenyszámokban nekünk
kinél kell ügyesebbnek lennünk. És nem véletlenül fogalmazok így:
nekünk! Mert már gyermekként is úgy éreztük, hogy nemcsak a versenypályán küzdők versenyeznek egymással, hanem mi is aktív részesei vagyunk az eseményeknek. Szoba közepén, széken, vagy fotelben ülve mi legalább annyira küzdöttünk a győzelemért, mint

azok, akik ténylegesen falat másztak, vízbe ugrottak, labdát kergettek, vagy a jó ég tudja mit nem csináltak.
A játék megtanított bennünket is közösségben gondolkodni: mi
játszunk, mi győzünk vagy éppen, ha úgy adódott mi veszítünk. Nagyon jó volt átélni azt, hogy vannak versenyszámok, amelyekben
szinte mindig veretlenek voltunk, és el tudtuk fogadni, hogy vannak
bizony olyanok is, amelyek nekünk valahogy soha nem mennek anynyira jól. Nem voltunk sohasem predestinálva eredményre, csak
egyszerűen el tudtuk fogadni, hogy egy-egy nemzet sportolói valahogyan jobbak egyik-másik versenyszámban.
A verseny soha nem arról szól, hogy a másikat kicsináljuk, hanem
arról, hogy nemes küzdelem révén önmagunkból a lehető legtöbbet
hozzuk ki, megtanuljunk becsületesen küzdeni, a próbatételek idején helyt állni. A játékosnak mindig önmagát kell legyőzni, és csak
azután az ellenfelet. Játék közben a küzdőtéren soha sem ellenségek vannak, hanem ellenfelek, akik segítenek kihozni magunkból a
legtöbbet.
Valami ilyesmi élményt szeretnénk adni a fiataloknak, gyerekeknek és mindazoknak, akik eljönnek akár csak szurkolóként is a Nyárbúcsúztató játékokra. Elsődleges célunk persze az, hogy a nyári szünidőt lezáró napokban még egy nagy, közös, játékos együttlétre
hívjuk a fiatalokat, ezzel is ösztönözve őket arra, hogy a nyári szünet
utolsó pillanatait is okosan kell kihasználnunk.
Augusztus 28-án 9 órától a templomkert és a plébániaudvar
megtelik gyerekkacajjal, nyüzsgéssel, élettel. A játékos feladatokban
összemérhetik ügyességüket, tudásukat, szabadjára engedhetik
képzeletüket, hogy a különböző ügyességi és logikai feladatok által
belecsöppenjenek egy olyan kalandos és varázslatos világba, amelyre a játék szervezői elkalauzolják őket.
Az időnk záros, a lehetőségek korlátozottak, a terepviszonyok
adottak, de a játék határok nélkül jelentsenek örömöt minden
résztvevőnek!
Anyakönyvi hírek
Temetés
Mimon Lajosné Barabás Piroska Margit: 2021. augusztus 18.
Farkas Jenőné Fábián Rozália: 2021. augusztus 19.
Németh József Zsolt: 2021. augusztus 19.
Nyugodjanak békében!

Keresztelés
Nagy Zalán: 2021. augusztus 15.
Horváth Benett Balázs: 2021. augusztus 15.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Gecseg Ádámnés Józsa Krisztina: 2021. május 29.
Isten éltesse az új házaspárt!
IFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje
Augusztus 23, hétfő, Limai Szent Róza szűz, 7 óra: + Mária (+5.évf.),
+ szülők
Augusztus 24, kedd, Szent Bertalan apostol, 7 óra: + Jolán édesanya,
testvér
Augusztus 25, szerda, Szent Lajos; Kalazanci Szent József áldozópap,
7 óra: + Lívia
Augusztus 26, csütörtök, 7 óra: Plébániánkért
Augusztus 27, péntek, Szent Mónika, 10 óra: Szent Mónika tiszteletére a Szent Mónika csoport tagjaiért
Augusztus 28, szombat, Szent Ágoston püspök és egyháztanító, 7
óra: + Szülőkért, nagyszülőkért, keresztszülőkért
Augusztus 29, Évközi 22. vasárnap
7 óra: + Szülők, nagyszülők
8.30 (Bazita)
10 óra: Balogh és Lőczi család élő és + tagjai
18 óra: + Rozália édesanya
Bővülő altemplomunk és épülő közösségi házunk ünnepélyes
alapkő letétele augusztus 26-án, csütörtökön 11 órai kezdettel lesz,
amelyre szeretetettel várjuk az érdeklődőket! Eső esetén a templomban, kedvező időjárás esetén az altemplom előtti téren tartjuk
az ünnepséget! Ezt követően beszélgetésre, közös együttlétre is
nyílik lehetőség, amelyre sütemény felajánlásokat is fogadunk!
Augusztus 27-én, Szent Mónika ünnepén különösen is várjuk
szentmisére az édesanyákat, hogy imádkozzunk gyermekekért, ifjúságunkért! Arra a napra is és augusztus 29-én, vasárnap 17 órakor is
várjuk a Szent Mónika Közösség tagjait!

