Szeptember 15, szerda, A Fájdalmas Szűzanya, 18 óra: + Mária
és László szülők és nagyszülők
Szeptember 16, csütörtök, Szent Kornél pápa és Szent Ciprián
püspök vértanúk, 18 óra: Puklics és Balogh család élő és +
tagjai
Szeptember 17, péntek, Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító; Bingeni Szent Hildegárd apátnő és egyháztanító,
18 óra: + Erzsébet és a család élő és + tagjai
Szeptember 18, szombat, 7 óra: + Lajos és Rudolf testvérek
Szeptember 19, Évközi 25. vasárnap
7 óra: + Lajos édesapa
8.30 (Bazita): + Tarr Gyula és felesége Mészáros Irén szülők,
nagyszülők
10 óra: + Jolán és József szülők, + családtagok
18 óra: + Gál és Szakács szülők és a család élő tagjai
Múlt vasárnapi perselyadományaikat az épülő közösségi házra fordítjuk. Hálásan köszönjük nagylelkű támogatásukat!
Következő fatimai esténk szeptember 13-án hétfőn lesz. 16 órától
fatimai rózsafüzér, 17 órakor szentségimádás, 18 órakor pedig engesztelő szentmise lesz, amelyet Kovács Sándor zalaszentiváni plébános
vezet. Várunk mindenkit szeretettel!
Még vannak szabad helyek plébániánk szeptember 17-i buszos zarándoklatára. A részvételi díj a 3000 Ft részvételi díj, Jelentkezni a plébánia hivatalban lehetséges.
Dr. Barsi Balázs ferences atya aranymisét tart a ferences templomban 18-án, jövő szombaton 18 órakor. Mindenkit szeretettel várunk!
Jövő vasárnap az esti szentmise előtt, 17.45-től lesz Szent József kilencedünk következő imaalkalma. Szent József –évében használjuk fel
az alkalmakat, hogy együtt imádkozzunk a családokért, férjekért, édesapákért!
Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre szeretnének egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban
lehet, egyéb információ olvasható a plébániai honlapunkon.
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. szeptember 12.
Évközi 24. vasárnap
Hősök tere

Zala György neve sokáig nem volt ismert számomra. Nem igazán
ismertem alkotásait és valahogy korábbi tanulmányaim idején sem
figyeltem fel arra, hogy milyen sok köztéri szobor kapcsolódik az ő
nevéhez. Mígnem egyszer a lendvai várban berendezett kiállításon
felfigyelhettem alkotásaira és olvashattam róla. Azóta már tudom,
hogy Zala György korának olyannyira meghatározó művésze volt,
hogy a milleniumi emlékévben, 1896-ban megrendelések garmadáját kapta. Így lehetséges az, hogy manapság Budapest és talán hazánk legfőbb terén, a Hősök terén keze munkáját dicsérő alkotások
maradtak ránk. Már ahogyan… Hiszen az azóta eltelt 125 év elég
mozgalmas volt ahhoz, hogy amit az idő vasfoga, a rozsda nem mart
szét, amit az időjárás nem tépett darabokra, azt mi, emberek tudtuk
tönkre tenni. Így esett, hogy Hősök tere eredeti hőseinek egy részét,
egy sajátosan értelmezett történelmi korban, egyszerűen lecserél-

ték, a szoborsor alatti domborművek némelyikét megváltoztatták.
Még jó, hogy legalább olyanokra, akikre szintén hősként tekinthetünk, hisz nemzetünk nagyjai, de attól még hozzányúltak.
És most, a katolikus hívők közel 1,2 milliárdnyi embere ezt a teret
nézi. A római Szent Péter tér collonado-jainak kettős, ölelő karját,
most a Milleniumi emlékmű kitárt karjai helyettesítik, a római szentek oszlopsorát most nemzetünk nagyjainak alakjai veszik át, akik ha
nem is mind szentek, de lehetnek példaképeink, a római Szent Péter
bazilika kupolája helyett most Gábor angyal magasodik fölénk, és a
kupola hatalmas keresztjét most a főangyal által égbe emelt apostoli kettőskereszt és a Szent Korona másolata helyettesíti. Miként vasárnapról vasárnapja zarándokok sokasága várja, hogy Róma legfőbb terén meghallgassa a pápa rövid tanítását, most a Hősök terén
akarunk tőle tanulni. Róma püspöke látogat el hozzánk!
1938-ban az akkori, 34. eucharisztikus kongresszuson XI. Pius pápa követeként Maria Giuseppe Giovanni Eugenio Pacelli, a későbbi
XII. Piusz pápa látogatott el hazánkba. Nyolcvanhárom év után ismét a Hősök terére gyűlünk össze, hogy most Ferenc pápával együtt
ünnepeljük az Oltáriszentségben velünk lévő Jézust.
Múlt vasárnap, szeptember 5-én Ferenc pápa így beszélt mostani
útjáról: „Jövő vasárnap Budapestre utazom a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárórendezvényére. A mise után zarándoklatom
néhány napig Szlovákiában folytatódik, és a rákövetkező szerdán az
ország védőszentjének, a Fájdalmas Szűzanyának nagy népünnepélyével ér véget. Ezek a napok tehát az imádás és az imádság jegyében telnek majd Európa szívében. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ezt az utat előkészítették – és köszönetet mondok nekik –,
és mindazokat, akik várnak, és akikkel én magam is szívből szeretnék találkozni.
Kérek mindenkit, hogy imájával kísérjen, és látogatásaimat annak a sok hősies hitvallónak a közbenjárására bízom, akik ezeken a
helyeken ellenségeskedés és üldözés közepette is tanúságot tettek
az evangéliumról. Segítsék Európát, hogy ma is tanúságot tegyen,
nem annyira szavakkal, hanem mindenekelőtt tettekkel, az irgalmasság és a befogadás cselekedeteivel, az Úr örömhíréről, aki szeret
és üdvözít bennünket! Köszönöm!”
Róma püspöke megválasztásakor, valamint minden évben, karácsonykor és húsvétkor kiáll a nép elé, hogy urbi et orbi áldást adjon,

azaz a városnak (Róma) és a világnak. Most a Hősök tere lesz a
statio orbis, vagyis az egész világ állomása. Ha a fiatalok valamire azt
mondják, hogy „orbitális” akkor valami rendkívül nagyra, hatalmasra kell gondolni. Így most ez a záró mise valóban orbitális, mert az
egész világ katolikus hívő sokasága egy kis időre megáll, hogy ünnepeljen.
A héten a Hungexpo területén előadások hangzottak el olyan
témákban, amelyek személyes hitünket, megélt vallásosságunkat,
élő Istenkapcsolatunkat érintették. A sok tanítás mellett talán tanít
bennünket maga a tér is, a Hősök tere: a hit hőseivé kell lennünk!
Mécs László azt írja egyik versében: „Én nem vagyok hős, s hőst kell
végigjátszanom”. Mi is így vagyunk: „Nem vagyok hős, nem vagyok
erős.” Ám nekünk nemcsak játszani kell, hanem megélni! Hősök
terére kiállni küldetés is! Felnőni nemzeti nagyjainkhoz, de azokhoz
is, akiknek szobrot nem állítottak a Hősök terén, de ahogy a pápa
mondta, a „sok hősies hitvalló”-ként említve őket, tudtak hazánkért
és a világért áldozatot hozni. „Hadd legyünk mik is tiszták, hősök,
szentek!...” – ennek legyen egyik fogadalmi helye a Hősök tere!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Antal Péter: 2021. szeptember 5.
Gángó Dominik: 2021. szeptember 5.
Ferenczi Janka: 2021. szeptember 5.
Hosszú Natasa: 2021. szeptember 5.
Bekk Valentin: 2021. szeptember 11.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Ruzsics Dezsőné Tompos Irén: 2021.szeptember 9.
Nyugodjék békében!
IFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje
Szeptember 13, hétfő, Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító, 18 óra: Hálából Szűzanya tiszteletére
Szeptember 14, kedd, Szent Kereszt felmagasztalása, 18 óra: +
Frida édesanya

