
 

Hálásan köszönjük múlt heti perselyadományaikat, amelyeket „pé-
terfillérekként” a szentatya részére juttat el a Püspöki Konferencia! 

 

A mai nap perselyadományait az épülő Szent József közösségi ház 
felszerelésére fordítjuk. Hálásan köszönöm nagylelkű adományaikat, 
amelyekkel hozzájárulnak, hogy a lehető legteljesebben felszerelt kö-
zösségi épületünk legyen! 

 

A mai napon veszi kezdetét 180 fiatallal az imatábor. Egerváron az 
iskolában és mellette a Szent Katalin templomban lesz a főhadiszállá-
sunk! Imádkozzunk fiataljainkért, hogy egyre elkötelezettebb hívő éle-
tet éljenek, hűségesek maradjanak Jézushoz és az Egyházban megtalál-
ják, hogy miként szolgálhatják közösségben a rájuk bízottakat! Hétköz-
napi szentmiséinket azonban meg tudjuk tartani, hiszen Fliszár Károly 
atya vállalta a helyettesítést. Ezért templomunkban ezen a héten is 7 
órakor lesznek a hétköznapi szentmisék (kivétel szerdán!!!). 

 

Szerdán lesz következő fatimai engesztelő imaestünk. Ezúttal Várhe-
lyi Tamás atya, szentpéterfai plébános lesz a vendégünk. 16 órától 
fatimai rózsafüzét imádkozunk, 17 órától szentségimádás, majd 18 
órától szentmise lesz. Már Szentségimádás alatt biztosítunk lehetősé-
get szentgyónásuk elvégzésére. Kérem, minél többen éljenek a gyónás 
lehetőségével az engesztelő imanapokon, hiszen vasárnapokon a 
szentmisék előtt csak néhányan tudjuk elvégezni szentgyónásunkat! 

 

Búcsúnkról készült video anyagot találhatnak Plébániánk honlapján, 
valamint a Mária Rádió műsorai között értékes hanganyagokra lelhet-
nek az internetes felületeken. Bátorítok mindenkit, hogy minél többen 
hallgassanak bele önkénteseink által szerkesztett igazán értékes és 
tartalmas műsorokba! 

 

Megjelent Plébániánk kiadványának, az Örömhírnek legújabb szá-
ma, amely az újságos asztalon megtalálható. Értékes interjúkat, íráso-
kat olvashatnak benne. (Előállítási költsége 500 Ft). 

 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett 
utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Hon-
lap: 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 telefo-
nos egyeztetéssel 

 

Plébániai Hírlevél 
2022. július 10. 

Évközi 15. vasárnap 
 

 

Miles Christi – Krisztus katonái 
 

A mai vasár-
nap szentírási 
szakaszai külö-
nös fényben 
állnak elénk, ha 
világunk felfo-
kozott helyze-
tét, a háborús 

hangulatot 
vesszük kiindu-
lási alapnak, 
amelyben meg-

halljuk a bibliai sorokat. Mert elképzelhetjük magunkat pl. egy honvéd-
ségi alakulat laktanyájába, ahol valami hasonló szavak üthetik meg a 
fülünket: „engedelmeskedj!” vagy éppen az, hogy „parancsok”, „ren-
delkezések”. Mert ezekkel a szavakkal találkozunk az olvasmányban is: 
„Engedelmeskedj az Úr, a te Istened szavának, és tartsd meg a paran-
csokat és rendelkezéseket” /MTörv 30,10/. A válaszos zsoltárban, 
amely korántsem milicista toborzódal, nem is valami alakulati himnusz 
sorai, de megállná helyét bármelyik katonai „tízparancsolat között is”: 
„hűséged szerint segíts” /Zsolt 68,14/ és „foglyait nem hagyja maguk-
ra” mindkettő gondolat Istenről árul el valamit, de olyan, mintha a baj-
társiasságról szólnának. Milyen fantasztikus dolog, hogy Istenre úgy is 
tekinthetünk, mint bajtársunkra, aki nem hagy magunkra akkor sem, 
ha baj van! 

A szentleckében egy „háborús hősről” hallunk. Egy emberről, aki va-
lamiféle harcba vonult, csatát vívott, aki elesett a harcban, mégis meg-
nyerte nemcsak a csatát, de az egész háborút! És, mivel életét adta, ez 
a Hős olyan nevet érdemelt, amely fölötte áll minden névnek! Jézus 
Krisztus, aki legyőzte ellenségünket a sátánt. De harcával nem még 
több szeretetlenséget szított, hiszen sohasem volt erőszakos, hanem a 
békéjével magasodott ellenségei fölé. Hősi halált halt, mert az életét 



adta Hazánkért, Népéért, azért, hogy mi megmeneküljünk. Mint valami 
hadi tudósító és győztes csaták krónikása, azt írja róla ma Szent Pál: 
„kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek” /Kol 1,20/. Jézus 
nem még több harcot akart, hanem békét, örök békességet! 

Az evangélium úgy áll előttünk, mint a békére vivő út legfontosabb 
lépése, vagy talán az egyetlen lehetséges útja: a legfőbb parancs telje-
sítése! A főparancs, amely Isten és a felebarát szeretetéből tevődik 
össze. 

A felebarát, mint valami bajtárs, elesett a csatában, megsérült, félhol-
tan hever az élet harcmezején. Akit még néhány szanitéc és felcser is 
magára hagyott, pedig nekik kötelességük lett volna segíteni rajta. Hi-
vatalból és kötelességből. Parancsszóra. Azért, mert kell. Mert mások 
mondták. Nem azért, mert belső késztetés, hanem, mert külső elvárás. 
De mivel senki sem látja – gondolták ők, de mi már tudjuk, hogy 
„Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked” – ezért nem is tették. 

És jött egy igazi bajtárs, aki szintén küzd az élet jónéhány frontvona-
lán, akit nemhogy az ellenségei nem fogadnak el, de még sokszor a 
honfitársai sem. Ám ő mindezek ellenére bajtárs lett, sőt felebarátként 
viselkedett. Ami noha olyan titokzatos fele-barát titulus, „rang”, de 
lehet, hogy mélyebb, mint némelyik barátság és magasabb, mint bár-
milyen tábornoki rendfokozat. 

A fogadó előavanzsál amolyan tábori kórházzá, ahol megkapja a 
szükséges ellátást. De nemcsak orvosságot kap, nem ampullák és 
pirulák gyógyítják! Többet kap, mint sebeire gyógyítást: törődést kap, 
szeretetet, olyant, amit nem lehet kiérdemelni, vagy rászolgálni. 
Ingyeneset, törődőt, gondoskodót. Aminek van ára: több, mint két 
dénár, de igazából megfizethetetlen. Mert nem is annyira ára, mint 
inkább értéke van. Olyan érték, ami arról tanúskodik, hogy létezik még 
emberség. Létezik még szeretet, amelynek nem parancs és kényszer 
szaga van, hanem szívbe vésett, bensőbe zárt üzenete, amely 
meghatározza szavait, tetteit, gesztusait annak, aki hallgatott rá és 
beállt Krisztus seregébe. 

 

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: 
 

Temetés 
Jakobovics Angéla: 2022. július 8. 

Nyugodjék békében!  
 

Keresztelés 
Járfás Luca: 2022. július 9. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 
 

A heti szentmisék rendje:  
 

Július 11, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje, 7 óra: + And-
rás és István édesapák, Gizella és Edit édesanyák 

Július 12 kedd, 7 óra: + János 
Július 13, szerda, Szent Henrik császár, 18 óra: Hálából Benedek 

17. születésnapján 
Július 14, csütörtök, Lellisi Szent Kamill, 7 óra: + Imre 
Július 15, péntek, Szent Bonaventura püspök és egyháztanító, 7 

óra: + Albin atya 
Július 16, szombat, Kármelhegyi Boldogasszony, 7 óra: Hálából 

Mátyásért és családjáért 
Július 17, Évközi XVI. vasárnap  

7 óra: + Kereszt- és bérmaszülőkért, + munkatársakért 
8.30 (Bazita): Hálából a Szűzanyának 
10 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és élő családtagok 
18 óra: + Károly édesapa, nagyapa, dédapa 


