
Október 17, Évközi 29. vasárnap 
7 óra: + Lajos édesapa 
8.30 (Bazita): Elsőáldozókért: Király Hanna és Rózsás Kíra 
10 óra: + Férj 
18 óra: A Fekti család élő tagjai  
 

Ma az esti szentmise után, 19 órától templomunkban ad jótékony-
sági koncertet az Egerszeg Fúvós Kvintett. Várjuk önöket szeretettel! 

A héten lesz következő Fatimai esténk. 16 órától fatimai rózsafüzér, 
17 órától szentségimádás, 18 órától szentmise és körmenet lesz. Az 
estét Bóka Balázs a Mária Magdolna plébánia új káplánja vezeti. Vá-
runk mindenkit szeretettel! 

Október 16-án, szombaton a Pro Civitate Dei Egyesület családi na-
pot tart a Botfán, melyre szeretettel várják a zalaegerszegi keresztény 
egyházközségek tagjait is. További információ a kihelyezett plakáton 
olvasható. 

Jövő vasárnap a missziók javára gyűjtjük a perselyadományokat. 
Mindenki adományát előre is köszönjük! 

Aznap tartjuk a bazitai, Avilai Szent Teréz templom búcsúünnepét, 
amelyben két fiatalunk elsőáldozása is lesz. Kísérjük őket imáinkkal! 

Október 20-én, szerdán hivatali időben lehetőség nyílik új szentmi-
seszándékok előjegyeztetésére a 2022-as esztendő első félévére.  A 
korábban tervezetthez képes előbb nyitjuk meg a jövő évi miseköny-
vet, mivel nagy érdeklődés mutatkozik arra, hogy plébániánk tagjai 
szentmise felajánlással segítsék élő és elhunyt hozzátartozóikat. 

„Ahol a kincsed, ott a szíved is.” címmel lelkigyakorlatra várják a 14 
és 25 év közötti fiatalokat november 19-20-ig Szombathelyen. További 
részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. 

Megérkezett a Martinus havilap, amelyben az Altemplom bővítés-
sel, közösségi ház építéssel, és közösségi életünkkel kapcsolatban ké-
szült interjút olvashatnak az alapkőletétel apropóján. (Ára: 220Ft/db) 

Örömmel ajánljuk szíves figyelmünkbe Plébániánk magazinjának, az 
Örömhírnek legújabb kiadványát, amelyben ismét tartalmas írások és 
érdekes olvasnivalók születtek. Újságunk előállítási önköltsége az álta-
lános áremelkedés miatt 500 Ft/db-ra emelkedett. 
Mindkét kiadvány megvásárolható az újságos asztalról! 

 

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. október 10. 
Évközi 28. vasárnap 

 

 

Sorban állás Jézusért 
 

Sajnos még mindig velünk élő 
jelenség, hogy utcán kígyózó soro-
kat látunk akár pékség előtt, akár 
gyógyszertár bejáratánál. Vagy 
azért, mert még mindig nem lehet 
elhagyni a biztonsági védőtávolsá-
got, vagy azért, mert már annyira 
beleivódott a gondolatvilágunkba, 
hogy egyszerűen nem is próbálunk 
változtatni rajta. Megszoktuk. 

Ezzel a sorban állásos képpel in-
dítottam, de most nem az lesz a lényeg, hogy vírus, meg óvintézke-
dés, hanem maga a jelenség: sorban állunk. Miért? Általában csak 
arra vagyunk hajlandók egy percnél többet várni, ami igazán fontos 
nekünk. Akármiért nem! Mert drága az idő, spórolunk az energiánk-
kal még a felesleges mozgást is kerülve… Csak akkor állunk be egy 
sorba, ha látjuk, hogy a nyereségem, a várt eredmény még mindig 
nagyobb, mint az áldozat, amit meghozok érte a sorban állásos mi-
zériával. Azt mondjuk rá: akár még ez is megéri, csakhogy a vágyott 
dolgot megkaphassam, célomat elérjem. 

De kígyózott a sor akkor is, amikor pár hete a NEK események 
helyszínére biztonsági kapuk miatt belassult az áradó tömeg höm-
pölygése és feltorlódva a belépési pont előtt a tömeg automatiku-
san kezdett el sorokat képezni, egymás mögé beállni, mert tudtuk, 
hogy így lesz bejutás akár az Arénába, akár a Kossuth térre, vagy 
éppenséggel a Hősök terére. A sorban állás nem volt kellemes, sok-
szor nagyon is hosszú ideig húzódott, mégis mindenki azt mondta: 
ennyit megér! Van azonban egy másik, sokkal mindennapibb jelen-
ség, amely mellett még mindig nem lehet elmenni szó nélkül. Ez az a 
sor, amit templomainkban látunk, tapasztalunk, megélünk. 



Belépünk a templomba, van, aki egyből a jól megszokott helyét 
megkeresve egy hét, vagy pár nap terheitől szinte leroskad székére, 
míg van, aki miután a templom küszöbét átlépte, kézfertőtlenítés 
után a szenteltvízzel is meghinti magát, de már a keresztvetés köz-
ben felméri a terepet, hogy hová is szeretne leülni, honnan van leg-
jobb rálátása az oltárra, honnan hallja leginkább a szentírási szaka-
szokat. És elérkezünk a szentmisén egy olyan pillanathoz, amikor oly 
sokan hajlandóak a jól bemelegítet helyet elhagyni, a kiszemelt 
széktől megválni, mert van valami, vagy inkább Valaki, aki miatt 
mindent, még a székünket is elhagyjuk és beállunk a sorba. 

Az egész szentmisének ez kell, hogy legyen a legszemélyesebb és 
leginkább várt pillanata, amikor Jézussal találkozhatunk. Abban a 
csöppnyi ostyában, amelyet a lehető legnagyobb tisztelettel, mély 
átéléssel kell magunkhoz venni, Jézus saját magát adja nekünk. Ő 
maga mondta: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint, aki 

életét adja barátaiért.” /Jn 15,13/. Jézusban ez a szeretet van to-
vábbra is, amikor odaadja önmagát nekünk. 

Ezen a mai vasárnapunkon, valamint következő vasárnap Bazitán 
sok-sok kicsi gyermek is beáll a sorba. Régóta vágyott pillanatuk, 
hogy végre ne lógjanak ki a sorból ők sem, hanem, mint a nagyok, a 
felnőttek, ők is megkaphassák azt a kincset, amely olyan, mint ami-
ről a Szentírás beszél: Egyszer egy ember egy nagyon értékes kincset 

talált. Elment eladta mindenét, amije csak volt és az árán megvette 

azt /vö. Mt 13,44/. 
Az elsőáldozók úgy érzik, hosszú évek készülete kellett ahhoz, 

hogy most ünnepélyes keretek között megkezdhessék ily módon is a 
tudatos keresztény életüket. Nem parancsszóra állnak sorba, mint a 
katonaságnál a honvédek, nem vezényszóra, mint tornaórán, ha-
nem ebbe a sorba Jézus hívó szavára válaszolva állnak be. 

De, mivel régóta készültek életük e nagy eseményére, volt alkal-
muk megfigyelni bennünket. A mi sorban állásunkat. Talán ez az 
elsőáldozás nekünk is alkalmat kanál arra, hogy átgondoljuk, miként 
állunk sorba Jézusért. Persze elsőként a lelkület, a bensőnk formálá-
sa a lényeg. Ha kellett előtte szentgyónásban megtisztulva, ha kel-
lett, akkor őszinte bűnbánatot tartva tiszta szívvel közeledünk. Az 
áldozáshoz Jézus hozzákapcsolta az embertársainkkal való megbé-
kélést is /vö. Mt 5,23-26/! 

Sorban állás közben ne engedjem, hogy bármi megzavarjon, ki-
zökkentsen annak tudatos megéléséből, hogy az én Uram és Iste-
nem elé járulok! 

Hogy ne legyen a sorban állásunk keszekusza, ehhez hozzátarto-
zik az is, hogy próbáljunk a hozzánk legközelebbi áldoztatóhoz men-
ni! Mindannyian tudjuk, hogy ugyanazt a Jézust vesszük magunkhoz, 
ezért ne azt lássák rajtunk a gyermekek, hogy mi is válogatunk ab-
ban, hogy kinél áldozunk, hanem lássák, hogy mi Jézusért állunk 
sorba! 

 
Anyakönyvi hírek  
 

Keresztelés 

Herczeg Elena: 2021. október 3. 
Simon Olivér: 2021. október 3. 
Bödei Alex: 2021. október 3. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Lepsényi Ferencné Németh Júlia: 2021. október 5. 
Kámán Pál: 2021. október 7. 

Nyugodjanak békében! 

 
IFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje:  

Október 11, hétfő, Szent XXIII. János pápa, 7 óra: Sütő család + 
tagjai 

Október 12, kedd, 18 óra: + Teréz és Imre nagyszülők, + Tibor 
édesapa és élő hozzátartozók 

Október 13, szerda, 18 óra: + Kálmán édesapa és fia József 
Október 14, csütörtök, Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú, 18 óra: 

+ Nagyapa 
Október 15, péntek, A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz 

és egyháztanító,  18 óra: + Teréz és Imre és élő családtagok 
Október 16, szombat, Szent Hedvig szerzetesnő; Alacoque Szent 

Margit Mária szűz, 7 óra: Vörös, Sebestyén és Lukács család 
élő és + tagjai 


