
 

Augusztus 7, Évközi XIX. vasárnap  
7 óra: + Szülők, testvérek + unokatestvérek 
8.30 (Bazita): Szűzanya tiszteletére 
10 óra: + Erzsébet és Ferenc szülők, nagyszülők és + testvérek 
18 óra: + Albert, János, Károly nagyapák és élő Anna, Ilona, 
Magdolna nagymamák egészségéért 
 

Hálásan köszönöm meg Rákos József papnövendéknek, hogy elfo-
gadva püspök atya döntését, vállalta, hogy a mögöttünk lévő hónap-
ban plébániánkon szerez újabb tapasztalatokat, szolgálva az itteni hí-
veket és segítve személyesen nekem is! Imádkozzunk érte, hogy Isten 
szándéka szerint folytassa szemináriumi felkészülését és alakuljon Jé-
zus Szíve szerinti jó pásztorrá! 

Köszönöm lelkipásztori munkatársaimnak az elmúlt héten vállalt 
szolgálatukat, hogy vezették a közösség napi imáit! Isten áldása kísérje 
őket továbbra is! 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön 
és pénteken a reggeli szentmise után szentségimádás lesz, szombaton 
pedig reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el. 

Augusztus 10-től 15-ig nincs hivatali szolgálat a plébánián. E-mailen 
tudnak minket elérni ezekben a napokban. Megértésüket köszönjük! 

Kerékpáros zarándoklat indul Egervárról Vasvárra augusztus 13-án. 
Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók! 

Augusztus 15-én 19 órától ismét St. Martin koncert lesz templo-
munkban. Jegyek a Plébánia Hivatalban is kaphatók. Részletek a kihe-
lyezett plakáton olvashatók. 

A szombathelyi Brenner János Hittudományi Főiskola pótfelvételi el-
járást hirdet. A felvételivel kapcsolatos minden részlet megtalálható a 
hirdetőtáblán.  

Megérkezett a Martinus augusztusi száma, amely az újságos asztal-
ról vásárolható meg. És még kapható plébániánk kiadványának, az 
Örömhírnek legújabb száma. 

 

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 31. 

Évközi 18. vasárnap 
 

 

Szerszámos műhelyben 
 

Két héttel eze-
lőtt táborzárás 
hatása alatt arról 
írtam, hogy mi-
ként tudunk szer-
számok lenni Isten 
kezében. Arról, 
hogy használat 
közben bizony a 
fűrész éle kicsor-
bul, a fejsze éle 
eltompul, a festék 
megkopik, a fúró 
eltörik, a vágó eszköz életlen lesz, a törmelék, forgács és hulladék fel-
halmozódik, a rendből egy idő után káosz lesz. És annak ellenére, hogy 
használat közben Isten tenyerébe egyre jobban belesimultunk, a mun-
ka eredménye látható és érezhető, a fáradtság pedig jóleső, de azért 
eljön az az időszak, amikor rendet kell rakni és a szerszámokat rendbe 
kell hozni. 

Van egy nagyon kedves történet, ami arról szól, hogy egyszer egy fa-
kitermelő cég álláshirdetésére jelentkezett egy ember. Hatalmas len-
dülettel vetette bele magát a munkába, rengeteget tudott dolgozni. A 
meghatározott mennyiségű munkát minden nap bőven túlteljesítette. 
Munkáltatói és munkatársai is nagy megelégedettséggel tekintettek rá, 
mert látták, hogy nem tétlen, lehet rá számítani, előbbre vannak vele. 
De aztán a jött valami fordulat, mert a második héten visszaesett az 
elvégzett munka mennyisége, kevesebb fát termelt ki emberünk, de 
nem különösebben foglalkoztak vele, mert gondolták, biztosan csak 
elfáradt, majd kipiheni magát és újra a régi lesz. De a várt fordulat nem 
következett be, sőt, harmadik héten már gyalázatosan keveset tudott 



felmutatni. Kérdezték tőle, hogy mi a baj, csak nem a fizetést kevesli, 
vagy talán a koszttal van valami baj, netán mégsem jött be a számítá-
sa? De emberünk nem igazán tudta megfogalmazni, mi a baj. Míg végül 
egy bölcs öreg, akinek sokévnyi tapasztalat van már a háta mögött, 
megfejtette a baj okát. Elmondta, hogy figyelte a fiatalt, aki nagy len-
dülettel, hatalmas tenni akarással fogott bele munkájába. Tetszett is 
neki, hogy valakit még így hajt a tűz, minden erejét latba vetve végezte 
munkáját. Az alvással sem lehetett gond, mert minden este nyugodt 
lelkiismerettel tért nyugovóra. Az étkezéseken mindig kétszer merített, 
jó volt nézni, ahogyan eszik. A baj ott volt, hogy míg mások minden 
este megélezték a fejszét, a fűrészt, a baltát és a késeket, addig embe-
rünk erre sohasem szánt elég időt. Így adódott, hogy nem tudta már 
ugyanazt a munkát produkálni. 

Eddig a történet! Aminek a végén ne az legyen, hogy becsukjuk, bó-
lintunk és továbbállunk, hanem megfontoljuk! 

Nem elég csupán annak megelégedettségében lenni, hogy Isten szer-
számai vagyunk, nem elég annak tudata, hogy a műhelyben jó kezek-
ben vagyunk, nem elég az sem, ha nyugtázzuk, hogy általunk Isten va-
lami nagyon szépet, hasznosat, értékeset tud tenni, hanem ügyelni kell 
arra is, hogy legyen időnk, amikor engedjük, hogy újraélezzenek min-
ket, amikor egy kicsit rendbe raknak, amikor összeszednek, amikor 
leporolnak, amikor átolajoznak, amikor feltankolnak. 

Valami ilyesmi hely volt számomra a papi lelkigyakorlat. Ahol együtt 
volt fejsze, fűrész, kalapács, satu, gyalu, véső és ott volt az a mester-
ember, aki érti, hogyan kell ráncba szedni Isten szerszámait. De a re-
szelő, amely újraélezi a fűrészt és a fejszét, a kalapács, amely pontos 
ütésekkel kiegyenesíti a csorbát, a söprű, amely kitakarítja a port és a 
forgácsot, szóval ezek a szerszámok is Isten kezében vannak. Egymás 
által hat ránk Isten! A lelkigyakorlat alatt a legtöbb munkát Isten végez-
te rajtunk, hogy mindannyiunkra igaz legyen Szent Péter tanítása: 
„Minden kegyelem Istene pedig, aki meghívott titeket az ő örök dicső-

ségére Jézus Krisztus által, maga fog titeket – miután kissé szenvedte-

tek – tökéletesíteni, megerősíteni, megszilárdítani és megalapoz-

ni.”/1Pét5,10/.  

Plébániánk augusztusi imaszándéka: Tegye az Úr gyümölcsözővé plé-
bánosunk munkáját! Adjon az Úr erőt, bölcsességet és tisztánlátást! És 
küldjön mellé az Úr olyan munkatársakat, akikkel együtt tudja építeni 
Isten országát! 

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: 
 

Házasságkötés 

Csákán János István és Scheller Judit: 2022. július 30. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 

Temetés 

Horváth Jenő: 2022. július 29. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

Augusztus 1, hétfő, Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyház-
tanító, 7 óra: Élő Judit gyógyulásáért, az Imacsoport és a Rózsa-
füzér Társulat tagjaiért 

Augusztus 2 kedd, Vercelli Szent Özséb püspök; Szent Eymard Pé-
ter Julián áldozópap,  
7 óra: + József 
11 óra: Hadrikné Sütő Valéria temetési szentmiséje 

Augusztus 3, szerda, 7 óra: + József és Mária szülők 
Augusztus 4, csütörtök, Vianney Szent János Mária áldozópap, 7 

óra 
Augusztus 5, péntek, Szűz Mária római főtemplomának felszente-

lése - Havas Boldogasszony, 7 óra: Mihály és Kis család élő és + 
tagjai 

Augusztus 6, szombat, Urunk színeváltozása, 7 óra: + Szülők, nagy-
szülők, keresztszülők 


