
 

Július 24, Évközi XVII. vasárnap  
7 óra: + Szülők 
8.30 (Bazita) 
10 óra: + István 
18 óra: + László édesapa, nagyapa 

 

Jövő vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisében csángó énekcso-
port színesíti szentmisénk zenei szolgálatát. Szentmise előtt negyed 
órával vezetőjük, Nyisztor Tinka mesél közösségünknek az anyanyelv-
ükért való küzdelmükben megélt nehézségeikről, életükről. 

A szentmise után kerül sor a közlekedési eszközök megáldása, amely 
Szent Kristóf ünnepéhez kapcsolódik, s amelyet plébániánk a Magyar 
Autóklub Zalaegerszegi Szervezetével közösen rendez meg. Köszönjük 
az Autóklubnak és munkatársaiknak segítségüket! 

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). 

Augusztusban ismét St. Martin koncert lesz templomunkban. Jegyek 
a Plébánia Hivatalban is kaphatók. Részletek a kihelyezett plakáton 
olvashatók. 

Megérkezett az Adoremus augusztusi száma, melyet az előfizetők a 
sekrestyében vehetnek át. 

Szombathelyi Egyházmegye októbertől hét alkalmas képzést indít 
16-30 év közötti fiataloknak, melynek célja, hogy lelkiségben és teoló-
giai ismeretekben erősítse őket, ezáltal képesek legyenek környeze-
tükben változásokat elindítani, más fiatalokat megszólítani. További 
információk a kihelyezett plakáton olvasgatók. 

 

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 17. 

Évközi 16. vasárnap 
 

 

 

Szerszámok Isten kezében 
 
Egy hét kőkemény 

tábornak végéhez 
érve, az utolsó reg-
gelen is összejöttek 
a kiscsoportok veze-
tői, hogy reggeli 
„áttér imával” tá-
mogassák meg kö-
zösségünket. 

És bizony eléggé 
beszédes volt a lát-

vány, ami elénk tárult, amikor egymás arcára néztünk. Táborvezetőnk, 
Perényi Judit fogalmazta meg egy nagyon szép hasonlattal: olyanokká 
lettünk, mint a szerszámok Isten kezében. 

Egy hét 180 ember közvetlen közelében bizony emberpróbáló fela-
datnak bizonyult. És bármennyire is úgy sikerült összeállítani a tábori 
kiscsoportok vezetőinek párosait, hogy legyen benne egy fiatal felnőtt 
korú fiú és egy lány, valamint rutinos és mellette akár egy betanuló, 
olyan, aki dörzsölt és olyan, aki még hamvas lelkű, egyiknek ilyen erős-
ségei vannak, a másiknak amolyanok, mindezek ellenére férfiasan be 
kell vallanunk: elfáradtunk. 

És Jutka hasonlatával élve olyanok voltak a „csopvezek”, mint az el-
használódott szerszámok: elnyűttek, egyik egy kicsit megkopott, a má-
sik kicsorbult, a harmadik életlen lett, a negyedik már nyikorog és így 
tovább. De eszközökké lettek! Egészen átadva magukat Istennek. Egy 
hét alatt nemcsak a gyerekekre vigyáztak, nemcsak lelkileg kísérték 
őket, nemcsak fegyelmeztek és neveltek, nemcsak szabályokat tartat-
tak be és programokat szerveztek, hanem ők maguk is formálódtak. 
Egyre jobban belesimultak Isten tenyerébe. 

Amikor Isten rájuk nézett, talán elmosolyodott, látta fáradt arcukat, 
lelassult reggeli mozdulataikat, álmos pillantásukat, hatalmas ásításai-



kat… És mindezek után talán azt mondta: gyere, te, aki egy kicsit meg-
koptál, újra fényessé teszlek, akinek egy kissé kicsorbult az éle, most 
megélezlek, leporollak, megcsiszollak, hogy újra tudj szolgálatba állni. 

Isten nem kiselejtezi azt, ami egy kissé elhasználódott, hanem felja-
vítja, áttüzesíti és újra alkalmassá teszi, hogy nekiinduljanak a küzde-
lemnek. 

De mi bármennyit is tettünk, kell hogy, tisztában legyünk azzal is, 
hogy Isten keze nélkül nem sokat érnének erőfeszítéseink. Még régeb-
ben olvastam egy nagyon kedves történetet erről, amit most elő is ke-
restem: Egy asztalosmesterről van szó, aki bevégezte napi munkáját, 
elhagyta műhelyét, helyére tette szerszámait. A sarokba állította azt az 
ablakrámát, amin egész nap szorgalmasan dolgozott. A friss fa illata 
betöltötte műhelyét. Pihentek a szerszámok, majd beszélgetni kezdtek. 
Elsőnek a fűrész szólalt meg. 

– Pompás munkát végeztem, fogaimmal remekül elvágtam a deszká-
kat. Pontosan, egyenesen, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Az 
ablak szinte teljes egészében az én művem. 

Meghallotta ezt a fúrógép és méltatlankodva így szólt a fűrészhez: 
– Ne túlozd el érdemedet. Nélkülem bizony aligha készül el az ablak. 
– Azért engem se hagyjatok ki a munkából – dohogott a gyalu. Énne-

kem köszönhető a deszka simasága. 
– Ha én nem fognám össze a deszkákat, szólt közbe a szög, aligha áll-

na szilárdan az ablakkeret. 
Egyre többen szóltak bele a vitába, minden szerszám a maga fontos-

ságát hangsúlyozta. 
Közben valamiért visszajött a mester és a bölcs kalapács megjegyez-

te: 
– Mesterünk keze nélkül semmit sem érnénk. 
Hálásak vagyunk mindazért, amit tehettünk másokon keresztül Isten-

nek és azokért a kegyelmekért, amelyeket a gyermekek és fiatalok által 
Jézus juttatott nekünk! És Istennek remek szerszámai most egy kis idő-
re megpihennek. 

 

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 
Szeglet Helka: 2022. július 16. 

Isten hozta közösségünk új tagját!  
 

Házasságkötés 
Tímár János és Tóth Borbála: 2022. július 16. 

Isten éltesse az új házaspárt! 
 

Temetés 
Horváth Károlyné Kovács Anna: 2022. július 14. 

Nyugodjék békében!  
A heti szentmisék rendje:  

 

Július 18, hétfő, Szent Hedvig királynő, 7 óra: Hálából Jézusnak és 
Szűzanyának a sok segítségért 

Július 19 kedd, 7 óra: Gyermekek, kereszt- és bérmagyermekek 
testi- lelki egészségéért, hitben való növekedésükért  

Július 20, szerda, Szent Apollinárisz püspök és vértanú, 7 óra: + 
László 

Július 21, csütörtök, Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztaní-
tó, 7 óra: + József és Ilona nagyszülők, + Zsuzsanna és István 
szülők, + Róbert testvér  

Július 22, péntek, Szent Mária Magdolna városunk védőszentje, 7 
óra: Hálából 

Július 23, szombat, Svéd Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvé-
dőszentje, 7 óra: Kámánné Magyaros Ágota és családja 

 
 


