
Szeptember 22, szerda, 18 óra: + Szülők, nagyszülők és Sarolta testvér 
Szeptember 23, csütörtök, Pietrelcinnai Szent Pió áldozópap, 18 óra: 

+ Pál és Vilma szülők, + László fiúk 
Szeptember 24, péntek, Szent Gellért püspök és vértanú, 18 óra: + 

Endre férj, édesapa, nagyapa, dédapa 
Szeptember 25, szombat, 7 óra: + Magdolna és János szülők és A 

Szűzanya tiszteletére 
Szeptember 26, Évközi 26. vasárnap 

7 óra: + Rozália és Kálmán szülők és nagyszülők 
8.30 (Bazita): + Mária és Gergely szülők, + István és Miklós testvé-
rek, + nagyszülők 
10 óra: + Lajos édesapa és élő Margit édesanya; + Márta feleség, 
édesanya 
18 óra: + Gyula, élő és + hozzátartozók 

Ma az esti szentmise előtt, 17.45től folytatódik a Szent József kilenced, 
szeptember 22-én, szerdán pedig a szentmise után a Szent Rita kilenced.  

Szeptember 24-én, pénteken 17 órától folytatódik az Imaiskola. Nem-
csak a gyerekeket, hanem azokat a felnőtteket is várjuk szeretettel, akik 
szeretnének kis csoportban beszélgetni az Evangéliumról.  

Jövő vasárnap a 10 órás szentmisére különösen is várjuk a gyerekeket 
és családjaikat. Aznap 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai is találkoz-
nak a kápolnában. 

Szeptember 24-én este nyolc órakor a Chemin Neuf közösség a Mária 
Magdolna plébániára várja azokat a házaspárokat, akik érdeklődnek a 
párkapcsolati témákra épülő házasságépítési /ápolási kurzus iránt. Továb-
bi részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. 

Október a Szűzanyának szentelt hónap, amely során rózsafüzér-
ájtatosságot végzünk minden szentmise előtt. Szeretettel várjuk a Testvé-
reket Égi Édesanyánk köszöntésére. 

Október 3-án, vasárnap lesz a hálaadást a betakarított terményekért. 
Terménymegáldás Bazitán 8.30-as, kertvárosban a 10 órás szentmisén 
lesz. Kérjük, hogy minél szebben tudjuk megünnepelni, jelezzék szándéku-
kat, aki be tud kapcsolódni a termények összegyűjtésébe! 

Örömmel hirdetjük, hogy ezentúl Zalaegerszeg is fogható a Mária Rá-
dió a 104,4 MHz-en. 

 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. 
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Amiről nem hallgathatunk 
 

Kétezer évvel ezelőtt számon 
kértek két ember arról, hogy mi-
ért teszik, amit tesznek, mindezt 
miért Jézus nevében, és miért ne 
hagyják már végre abba, noha 
világosan megmondták nekik, 
hogy „pofa be!” Na, ekkor ez a 
Péter és János nevű fiatalember 
azt mondta: „Mi nem hallgatha-

tunk arról, amit láttunk és hallot-

tunk.” /ApCsel 4,20/ 
Valahogy ez van most ben-

nünk is: mi sem hallgathatunk. 
Noha minket nem csitítgatnak, 
nem kussoltatnak el, sőt vala-
hogy inkább azt tapasztaljuk, 

hogy nem is kérdeznek, nem érdekli őket. Sokakat még mindig nem 
hoz lázba az, hogy mi a bánatot keresett több ezer ember egy héten 
keresztül a Hungexpon. Fel sem kapták a fejüket arra, hogy 2021-
ben még mindig plakátok hívogattak mindenkit egy programsoro-
zatra, aminek a neve IEC 2020, vagy NEK 2020. El sem jutott a gon-
dolatukig, hogy több mint százezer ember énekelt, imádkozott mi-
közben fáklyával és gyertyával a kezében vonult végig a Kossuth 
tértől az Andrássy úton át a Hősök teréig. És sokan csupán a lezárá-
sokat és a forgalomkorlátozásokat érzékelték, vagy emiatt morgo-
lódtak, netán káromkodtak, amikor többszázezer ember szervezet-
ten, fegyelmezetten, összeszedetten, nem fütyülve, senkit nem 
anyázva, sértegetve, vagy bántva közeledett a Hősök teréhez és ott 
szintén a legnagyobb áhítatban próbálta megélni az ünnepi pillana-



tok soha vissza nem térő egye-
diségének varázsát. És ugyanez 
a tömeg ott sem azért gyűlt 
egybe, hogy kígyót-békát kia-
báljon vagy paradicsomot do-
báljon valakire. Nem valaki 
ellen voltunk ott, hanem Valaki 
miatt, Jézus miatt, és ráadásul 
nem is csak önmagunkért, ha-
nem sokakért, mindenkiért, az 

ismerőseinkért, barátokért, közösségeinkért, plébániáinkért, városa-
ink lakóiért, nemzetünkért, egész Egyházunkért és így az egész vilá-
gért. Bizony, nem kis dolgot vettünk a nyakunkba és vittünk oda a 
Hősök terére! Ott az egész világért gyűltünk össze imádkozni. 

És sokan még mindig nem hallottak róla. Csak annyit maximum, 
hogy ja, itt volt a pápa. És ennyi! Persze ez sem kis dolog, hogy itt 
volt a pápa, de ennél lényege-
sebb többről volt ott szó! 

Úgy voltunk ott, mint az ős-
egyházban, az első kereszté-
nyek, akikről az Apostolok Cse-
lekedetei feljegyezte, hogy „a 

hívek mind ugyanazon a helyen 

tartózkodtak”. A vírus miatt 
immáron két éve szerveztük ezt 
a nagy találkozót. Két éve tervezgettük, hogy majd össze fogunk 
jönni a Hősök terén, hogy együtt imádkozzunk. Megbeszéltük a ta-
lálkozási helyet, az időpontot és íme! Nem egy falshmob villámcső-
dülete volt ez, nem valami utcai hepaj, ami után mindenki fülét-
farkát behúzva elsomfordál, hanem leginkább az a szó illik rá, hogy 
csoda! Mert csodálatos volt. Egyszerűen fantasztikus volt megta-
pasztalni azt, hogy a több száz fős énekkar vezette énekbe lelkesen 
tudtunk belekapcsolódni: zengett a magyar Himnusz, de nem ke-
vésbé szólt gyönyörűen a kongresszus lendületes himnusza, amely-
nek szavával hívtunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be egy világbaj-
nokság kihirdetésébe: „győzelemről énekeljen napkelet és napnyu-
gat!” Ahol a győztes Krisztus, a jutalom pedig mindnyájunké, amely 

nem nemesfém, hanem aranynál értékesebb, és ráadásul időt ál-
lóbb is, hiszen az örök életről szól. És, hogy százezrek néma csend-
ben imádták Jézust, amikor az átváltoztatás után magasba emelke-
dett a kenyér és a bor. Nem volt közben beszólogatás, sem ideges 
dünnyögés. Ezrekkel néma csendben, hihetetlen! 

És bizony ott volt ő is, Róma 
püspöke, Ferenc pápa, vagy az 
érzékeltetés kedvéért nevezzük 
most egyenesen Péternek! Aki 
ilyen-olyan híresztelésekkel 
szemben nem is azért jött, hogy 
jól a fejünkre olvasson, meg ujját 
magasba emelve jól megfeddjen 
bennünket. Nem! Ő azért jött, 

hogy Péterként velünk imádkozzon. Úgy voltunk, mint az a fentebb 
már említett ősegyházi tömeg, akik kicsit mindig lázba jöttek, ha 
megérkezett Péter, akinek legalább az árnyékát akarták, hogy elha-
ladjon előttük. Mi is vártuk és örültünk neki, hogy Ő, Péter utódja 
velünk, az egész Egyházzal együtt imádkozik. 

És személy szerint nekem 
még az is jól esett, hogy nem 
egyedül voltam ott a tömegben, 
hanem sokan voltak, akiket ismer-
tem: Zarándokcsoportunk tagjai, 
Egyházmegyénk más-más csoport-
jai, és a papi szektorban is olyan 
sok ismerős arc volt, akikkel akár a 
papnövendék korom, vagy akár a papi életem kapcsol össze. 

Ezeknek mind mély üzenete volt számunkra, ami lendíti keresz-
tény életünket, ami növeli hitünket, amit láttunk és hallottunk, ami-
ről nem hallgathatunk! 

 
IFORMÁCIÓK A HÉTRE 

Szeptember 20, hétfő, Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong 
Haszang Szent Pál és társaik, vértanúk, 7 óra: Élő és + családtagok 

Szeptember 21, kedd, Szent Máté apostol és evangélista, 18 óra: + 
Férj, édesapa, nagyapa és élő családtagok 


