
 

Kovács Vencel Tamás:2022. június 26. 
Leidli Máté:2022. június 26. 
Leidli Bence:2022. június 26. 
Králl Hanna: 2022. június 26. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 
 

Temetés  
Sebestyén Béláné Simon Anna: 2022. június 28. 

Császár Sándor József: 2022. június 30. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Július 4, Portugáliai Szent Erzsébet, 7 óra: + Huber Jánosné, Terézia 
Július 5 kedd, Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap, 7 óra: + Fe-

renc és Ilona szülők 
Július 6, szerda, Goretti Szent Mária szűz és vértanú, 7 óra: + Teréz 

és Lajos szülők 
Július 7, csütörtök, 7 óra: + Margit 
Július 8, péntek, 7 óra: Nagy család élő tagjai 
Július 9, szombat, Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai 

vértanúk, 7 óra: Hálából 20. házassági évfordulón 
Július 10, Évközi XV. vasárnap  

7 óra: + Ferenc 
8.30 (Bazita): + Ferencz Józsefné (+5.évf.) 
10 óra: + Pál és Vilma szülők és + fiúk: László 
18 óra: + István 

 

A mai vasárnap a Szentatya apostoli munkájának megsegítésére 
gyűjtjük a perselyadományokat (péterfillér). 

Emiatt hónap első vasárnapjáról jövő hétvégére tolódik templomi 
gyűjtésünk az épülő, Szent József Közösségi Ház felszerelésére. Hálásan 
köszönjük nagylelkű adományaikat! 

Július 4-én, hétfőn 16 órától a Verbum Dei közösség lelki napot 
szervez a plébánia közösségi termében. 

A héten lesz elsőcsütörtök, a reggeli szentmise után szentségimádás 
lesz. 
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  
2022. július 03. 

Évközi 14. vasárnap 
 

 

Új arcok a megszokott arculatban 
 

Július elsejével nem-
csak a nyári hónapok fordu-
lója miatt, de mégiscsak új 
időszakot kezdünk, hiszen 
Preisinger Virág személyé-
ben két hónapra új kántor 
ül templomaink orgonája 
mellé, hogy segítse liturgi-
kus ünnepeinket, kántori 
szolgálatával megszépítse 
imáinkat és orgonajátéká-
val kísérje énekeinket. Rá-

kos József papnövendék pedig gyakorlatra érkezett plébániánkra.  
Virág a szomszédos Botfáról származik, ahol szüleivel és testvérei-

vel együtt él. Bizonyára már sokan találkozhattak velük a különböző 
szertartásokon, ha a ferences templomba látogattak el, mert Virág és a 
családja elkötelezett, hívő keresztények és aktívan kapcsolódnak bele a 
ferences plébánia életébe. 

Fiatal kántorunk nemrégiben érettségizett a Mindszenty gimnázi-
umban és tanulmányait egy OKJ-s képzés keretében Budapesten kezd-
te meg a Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnázium falai között. Egy-
házzenei képzésen második évét kezdi meg szeptemberben és tervezi, 
hogy felvételizik a Liszt Ferenc Zeneakadémiára. 

Kántori szolgálat iránti elkötelezettségét mutatja, hogy a tanév so-
rán is vállalt kisegítést egy budapesti templomban és most, a nyári 
szünidejében is boldogan vállalta el, hogy Istentől kapott talentumaival 
segíti közösségünket. 

Egyelőre a vasárnap délelőtti és a hétköznapi szentmiséken vállal 
kisegítést, valamint, ha temetés alkalmával kell kántori szolgálatot tel-
jesíteni. Isten hozta új kántorunkat és Isten áldását kérjük megkezdett 
szolgálatára! 



János püspök atyánk rendelkezése értelmében az ötödik tanév 
előtt álló papnövendékeink is 1-1 hónap nyári gyakorlaton vesznek 
részt egy-egy plébánián. Így jutott el hozzánk Rákos József tisztelendő 
úr is, aki már egy hetet töltött plébániánk hittanosaival a celldömölki 
hittantáborban. A következőkben az ő bemutatkozását olvashatják: 

Kedves Olvasó! 
Ezen év július hónapjában a plé-

bániája területén teljesítem nyári 
pasztorális gyakorlatomat, amelynek 
napjait nagy örömmel és kíváncsiság-
gal várom, hiszen ez az első gyakorlati 
helyem. 

1999-ben születtem Körmenden. 
A családi légkör nagyban meghatároz-
ta neveltetésemet, mivel szüleim és 
nővérem nagy szeretettel és vallásos 
lelkülettel vettek körül, ami gyermek-

koromat a különböző nehézségek ellenére is, igen széppé tette. Ta-
nulmányaimat szülővárosomban végeztem, majd az érettségit követő-
en 2018-ban jelentkeztem a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé, 
amelyet Székely János püspök atya nagy szeretettel elfogadott. Jelen-
leg a győri szemináriumban és főiskolán végzem teológiai tanulmánya-
imat. 

Hivatásom történetét lényegében a bérmálásom köré tudom fel-
építeni. 2015-ben voltam bérmálkozó, előtte a lelki felkészítések és a 
szentgyónások, valamint a rendszeres szentmiselátogatások nagyban 
elősegítették hivatásom tisztázását. Amikor a bérmálás során megken-
tek a krizmával, egy hatalmas belső megerősítést, egyfajta lelki löketet 
éreztem, ami arra ösztönzött, hogy arra a hívásra, amelyet már régóta 
magamban hordoztam végre kimondjam az igenlő választ.  

Magamban a Jó Pásztornak ki is mondtam, ugyanakkor csak kb. 
egy hónap múlva tudtam megvallani mások előtt is szívem belső érzé-
sét, azt, hogy a Jóisten papnak hív. Ez a bérmálkozók éves zarándoklata 
után történt meg, amikor is Veres András – akkori szombathelyi me-
gyéspüspök – prédikációjának, valamint a vasvári Szűzanya közbenjárá-
sának köszönhetően, megerősödtem annyira, hogy mások előtt is színt 
tudjak vallani az Isten rám vonatkozó tervéről. Hazafelé a buszon meg-
kérdezte tőlem az egyik osztálytársam, hogy mi szeretnék lenni az 

érettségi után, én pedig azt válaszoltam, hogy pap. A buszon szinte 
mindenki elhallgatott és rám nézett, mivel nem gondolták volna rólam, 
hiszen nem nagyon hangoztattam eddig mások előtt azt, hogy a papi 
hivatás gondolatát őrizgetem magamban. 

Bevallom őszintén, sohasem voltam jó tanuló, de az érettségi vizs-
ga és a felvételi előtt nagyon sokat imádkoztam, különös módon is a 
Szűzanyához és védőszentjeimhez, Szent Józsefhez, valamint Szent II. 
János Pál pápához, hogy segítsenek meg a vizsgákon; és láss csodát, 
közbenjárásuk megsegített, mert az érettségi vizsgákon olyan tételeket 
húztam, amelyekből nagyon jól felkészültem. Isten kegyelmi segítsége 
és a Szűzanya oltalma velem volt, valamint ezt a jelenlétet tapasztalom 
meg nap, mint nap. Ez vezetett és vezet a szemináriumi éveim alatt is, 
hiszen szeptembertől kezdem meg immáron az ötödik évemet a pap-
nevelő intézet falai között. 

Kérem a Kedves Olvasót, hogy imádkozzon értem és társaimért, 
valamint új és meglevő papi hivatásokért, hogy legyen erőnk a szolgá-
latok teljesítésére, valamint készek legyünk minden ránk bízott embert 
az Isten szerető karjaiba vezetni. Imádkozzunk egymásért! 

 

Plébániánk júliusi imaszándéka: Hálát adunk azokért, akik jelenleg is 
ellátják szertartásainkon a kántori szolgálatot, de kérjük Istent, hogy 
ajándékozzon meg minket egy olyan állandó kántorral, aki orgonajáté-
kával segíti liturgiáink és ünnepeink szépségét, segít bennünket Isten-
hez fordulni! 

 

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulá-
sáért: 

Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a 
mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz 
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének 
hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges 
lelkületet! Ámen. 

Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk! 

 

Anyakönyvi hírek: 
Keresztelés 

Salamon Dorka:2022. június 26. 


