Október 21, csütörtök, Boldog IV. Károly király, 18 óra: + Piroska és
Rezső szülők, Cecília és Zsuzsanna keresztszülők
Október 22, péntek, Szent II. János Pál pápa, 18 óra: + Nagyszülők
Október 23, szombat, Kapisztrán Szent János áldozópap, 7 óra: Lukács, Sebestyén, Vörös család élő és + tagjai
Október 24, Évközi 30. vasárnap
7 óra: + Rozália és Gergely szülők
8.30 (Bazita)
10 óra: + Anna feleség, édesanya, nagymama
18 óra: + László férj, édesapa, nagyapa
A mai vasárnap a missziók javára gyűjtjük a perselyadományokat. Mindenki adományát köszönjük!
Október 19-én, kedden a szentmise előtt Szent József kilencedünk
nyolcadik alkalma lesz, október 22-én, pénteken pedig Szent Rita
Imakilencedre várjuk a Testvéreket.
Október 20-én, szerdán hivatali időben lehetőség nyílik új szentmiseszándékok előjegyeztetésére a 2022-as esztendő első félévére. A korábban tervezetthez képes előbb nyitjuk meg a jövő évi misekönyvet, 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.
Egyedülálló fiatal felnőtteknek szerveznek lelki hétvégét november 1921. között Botfán. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
Még van lehetőség, hogy az útjára indított Szent József képet további
családok fogadják otthonukba egy-egy hétre, hogy ezáltal is kérjék családjukra, otthonukra Szent József pártfogását és oltalmát!
Az altemplom az ünnepek alatt október 29-től, péntektől november 2áig, keddig minden nap 7 órától esete 19 óráig lesz nyitva.
Megérkezett a Martinus havilap és plébániánk magazinja az Örömhír.
Mindkét kiadvány megvásárolható az újságos asztalról!
Plébániai naptárunk hamarosan elkészül, addig is 2022-es kalendáriumok és egylapos, illetve lapozható falinaptár vásárolható 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 17.
Évközi 29. vasárnap

Szinódus
Már megint egy olyan szó, amiről hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy „na, a Vatikánban már
megint csinálnak valamit…”. Pedig
most éppen nem arról van szó,
hogy nem a „Vatikánban” akarnak
valamit, hanem Szentatyánk, Ferenc pápa a 2023-ban esedékes
rendes szinódus (másik formája nem a rendetlen, hanem a rendkívüli
lenne) előkészületeként szeretné, ha már most megkezdődne helyi
szinten egy olyan gondolkodás, amely segíti katolikus közösségünket
abban, hogy felismerjük és megfogalmazzuk, mit vár tőlünk Isten?
Már maga a név is nagyon beszédes: szinódus, aminek jelentését két
görög szó összetételéből kapjuk meg: szün – vagyis együtt; valamint a
hodosz – vagyis út, úton levés; azaz együtt úton levés, amolyan közös
zarándoklat, aminek a végső célja, hogy meg tudjuk fogalmazni, miként
kell Isten országának egyre inkább láthatóvá válni a harmadik évezred
elején.
Már most látom magam előtt, amint az idősebb nemzedék egyik része felkapja a fejét és mondja: „akkor ez hasonló, mint az a II. Vatikáni
Zsinat!”- amire még emlékezhetnek is. Eközben egy másik csoport egyből ráncolni kezdi a homlokát és valami gyanúsat, furcsát és sejtelmeset érez az egész mögött, hiszen nekik valószínűleg egyből beugrik –
valami mélyebb beidegződésből – egy nem is olyan régi rigmus és hozzá a dallam: „a párttal, a néppel egy az utunk…”; vagy ikertestvéreként
bevillanó „indulj az úton és vissza se nézz…”. És tudjuk, mi sült ki belőle: nem egyszer, ahányan voltak, annyi felé húztak, még ha mindenki
csupa jó szándékkal is tette (volna).
De ez most nem ilyen közös úton levés! Nem szólamok, másokat biztatgató rímek, hanem egy mindannyiunkat érintő meghívás, amelynek
külön felszólítás nélkül is eleget kell tennünk, hiszen, Jézus Urunk ön-

magát mondta útnak, igazságnak és életnek /vö. Jn 14,6/. Így, ha őt
választottuk, akkor az úton levést, az igazság megélését és az élet igenlését is együtt választjuk. És felismerve Krisztus hívását, aki nekünk is
szól: „Kövess engem!”, rádöbbenünk, hogy noha a meghívása személyes volt, de amire meghívott, az közös út: közösségben ővele, közösségben a többi hívővel.
Október 10-én elindult egy szinódusi folyamat, amelyet Ferenc pápa,
mint Róma jelenlegi püspöke volt hivatott elindítani. Ő az, aki meghatározza a témát is: szinodalitás. Körülbelül 56 évvel ezelőtt hozta létre
a szinódus intézményét VI. Pál pápa és azóta már több, mint egy tucatszor volt rendes szinódus, jó néhány rendkívüli szinódus és voltak már
külön földrészeket érintő kérdéseket tárgyaló részleges szinódus. És az
lesz a lényege, hogy valóban, ne csupán egy egyszeri dátumhoz köthető programpont, esemény legyen, hanem egy folyamat, amely elvezet
bennünket valahová, legjobb esetben közelebb Krisztushoz. Most „figyelmes meghallgatásra van szükség, nem szalagcímekre” – fogalmazta meg Mario Grech bíboros, a szinódus főtitkára (jaj, ez a titulus is
olyan furcsa lehet a fentebbi csasztuskák után). Azaz „nem látványos és
nagyszabású eseményekre, hanem arra, hogy az Egyház valamennyi
tagja beszámolhasson róla, milyen tapasztalatai vannak szűkebb és
tágabb közösségében, mit tart kívánatosnak és mit tart elhagyandónak, s milyen hívő benyomásai vannak az Egyházra vonatkozó isteni
szándékokról.”
Ferenc pápa 4 akadályát nevezte meg, amelyek gátolni tudják, hogy
közös felismerésre jussunk és így tanácsot adva az Egyház vezetőinek, a
püspököknek és a pápának megfogalmazzuk, hogy mire is hívja közösségünket az Isten: „a valódi történések és valódi figyelem helyett választott külsőleges megoldások, a szinodalitás merőben látszólagos
megvalósítása (formalizmus); a papság szerepét tévesen felfogó mesterkéltség, a hívő nép elszakadása a hierarchikus egyháztól (elitizmus);
az a vélemény, hogy csak eszmecserékre és tárgyalásokra, hosszas beszédekre és felszólalásokra, a nép kioktatására van szükség (intellektualizmus); az a mozdulatlanság, amelynek jegyében az Egyház tagjai
semmiféle változást és átalakulást nem akarnak, és beérik azzal, amit
eddig is mindig tettek (önelégültség).”
Így most októberben indul tehát az egyházmegyei szakasz, amely
márciusig tart. Imádkozzunk, hogy valóban Isten vezetését tapasztalhassuk meg a szinódusi munkálatok által!

Anyakönyvi hírek:
Keresztelés
Pataki Lilla: 2021. október 10.
Hajba Áron: 2021. október 10.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Elsőáldozás - 2021. október 10.- Az alábbi fiatalok kezdték meg rendszeres szentségi életüket a szentgyónást és szentáldozáshoz járulást:
Balogh Emma Rebeka
Beledi Bence
Borbély Hanga
Bödei Tamás
Faragó Barnabás
Faragó Emma
Főfai Áron Mátyás
Fuisz- Nagy Gara
Gombos Tamás
Hajba Mihály
Holdampf Levente
Horváth Gergő

Hosszu Barnabás
Király Levente
Németh Alexandra
Pais Martin
Pázmándi Milán
Sipos Szendi Roberta
Süle Milán
Szakál Nádja Vivien
Szili Péter
Tapaszti Dorka
Tálosi Regina
Tóth Kristóf
Török Levente

Házasságkötés
Mázsa András és Farkas Nelli: 2021. október 16.
Isten éltesse az új házaspárt!
Temetés
Szabó Imre: 2021.október 15.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Október 18, hétfő, Szent Lukács evangélista, 7 óra: + József férj,
édesapa, + Katalin édesanya
Október 19, kedd, De Brébeuf Szent János és Jouges Szent Izsák áldozópapok és társaik vértanúk; Keresztes Szent Pál áldozópap, 18
óra: + Piroska, Mária, Dezső és nagyszülők
Október 20, szerda, Szent Vendel remete, 18 óra: Ott és Simon család
+ tagjaiért

