
Augusztus 21, Évközi XXI. vasárnap  
7 óra: + Szülők, + Klára testvér 
8.30 (Bazita) 
10 óra: Hálából 20. házassági évfordulón 
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa, + családtagok 

 

A Szűzanya mennybevételének ünnepe lesz holnap, augusztus 15-én. 
Ezen a napon Egyházunk a szentmisén való részvételre hív bennünket. A 
plébániatemplomban reggel 7 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék. 
Az esti szentmisét követően, 19 órától pedig St.Martin koncert lesz temp-
lomunkban. Erről részletek a kihelyezett plakáton olvashatók! 

Augusztus 20-án, szombaton Szent István király ünnepén Bazitán 8.30-
kor, a plébániatemplomban pedig 10 órakor mutatunk be ünnepi szentmi-
sét. Szentmisék végén ünnepélyes kenyérszentelést is tartunk. Üljük meg 
Szent István királyunk ünnepét szentmisével is! Azon a napon 20. alka-
lommal rendezik meg a Szent István Emléktúrát Zalaszentgyörgyön. Rész-
letek a kihelyezett plakáton olvashatók. 

Október 1-jén, szombaton autóbuszos zarándokútra indulunk! Úti cé-
lunk Mariazell lesz. Indulás: 8 órakor a plébániatemplomtól, tervezett 
érkezés 12 órakor. A többi zarándokkal együtt vonulunk a kegytemplomig. 
13 órakor közös szentmise a kegyoltárnál, amelyet Dr. Székely János püs-
pök atya vezet. 15 órakor keresztutat imádkozunk a templom melletti 
dombon. 16.30-kor a kegytemplomtól indulunk a parkolóba, majd busszal 
haza. A zarándokút tervezett költsége 5000 Ft. 

Szeretettel várjuk a jelentkezőket az ősszel induló képzésekre: középis-
kolások számára bérmálásra felkészítő; azon felnőttek számára, akik nin-
csenek megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók, 
indul a katekumenátus; a már bérmálkozott középiskolások és egyetemis-
ták számára pedig hittancsoport indul. Minden képzésre a plébánia hiva-
talban és az újságos asztalról lehet írásos tájékoztatót és jelentkezési lapot 
vinni. Minden képzésre a jelentkezési határidő: szeptember 18. 

Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre szeret-
nének egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, 
egyéb információ olvasható a plébániai honlapunkon. 

 
 

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. augusztus 14. 
Évközi 20. vasárnap 

 

 

Nagyboldogasszony – nagyonboldogember 
 

Augusztus 15. – Nagyboldogasszony – 
de így ám, egybe az egész, így honoso-
dott meg az elnevezés az ünnepeink 
között. Az ünnep, amelyen megüljük, 
hogy a Boldogságos mindenkor Szűz 
Mária földi életének befejeztével tes-
testül, lelkestül a mennybe vétetett, 
így szerepel az általános gyakorlatban: 
Nagyboldogasszony. Ahol a „nagy” 
jelentése, hogy nem a kicsi, vagyis nem 
a kicsi, a gyermek Mária, nem az, ami-
kor megszületett és kisbaba volt, ha-
nem immáron a nagy, a felnőtt, az 
anya, a példakép, a minta. A „boldog” 
jelentését felesleges cizellálni, elég egyértelmű (-nek tűnik). Mert a 
szakrális jelentése magával hozza azt a fajta tartalmat is, ami a földi 
boldogságot is eredményezi. És noha felesleges részletezni, mégis va-
lamiként ma ezt kell tenni! Erről gondolkodunk a mostani alkalommal! 
Az „asszony” jelentése is nagyon fontos. Talán korunkban éppen erről 
lehetne még célzottabban beszélni, amikor a gender-ideológia befész-
keli magát az emberi gondolkodásba és már nem számít politikailag 
korrekt beszédnek arról szólni, hogy van férfi és nő és a kettő közötti 
különbség nem döntés kérdése, hanem Isten tervében meglévő tény. 
Hogy van anya és apa, hogy van férj és feleség. És az asszony az a nő, 
aki felesége lett egy férfinak és anyja lett gyermekének. És így még az 
is teljesebb értelmet nyer, hogy etimológiailag az asszony úrnőt, ki-
rálynőt jelent. Mert házában, családjában igenis ilyen felelőssége van 
az asszonynak: békét teremt mint a királynő, élelmezési minisztériu-



mot vezet, mint a legfőbb intéző, gazdálkodási menedzsment szakon 
gyakorlati teendői vannak… 

Mint Nagyboldogasszony, beépült a szóhasználatunkba azonosítjuk 
Máriával és valahogy sajnos le is zárjuk azzal, hogy neki ez megadatott, 
neki sikerült, de a történet itt befejeződik. Holott pont az lenne a lé-
nyege, hogy benne eredendően az egész emberiséget látjuk, hiszen, 
ahová ő eljutott, oda kaptunk meghívást mindannyian. Mi is lehetünk 
boldog emberek! 

A boldogságot, persze mindenki a maga elgondolása szerint szeretné 
elérni, megélni. De a boldogság egy olyan életforma, amelyet az Isten-
nel megélt élet tudja biztosítani, hiszen eredendően úgy lettünk „kita-
lálva”, hogy az ember kapcsolatban van Istennel.  

A zsoltárok könyve első fejezetének legelső verse így kezdődik: „bol-
dog ember”. Már az is nagyon beszédes, hogy a világirodalom gyöngy-
szemének számító Biblia lírai részét képező zsoltárok közül már az első 
rámutat arra, hogy mi jelenti az ember számára az igazi boldogságot. 

Nagyboldogasszony élete, hite példa arra, hogy mi hogyan lehetünk 
boldog emberek: az igazak útját kell választanunk! Nagyboldogasszony 
ünnepe tanítson meg bennünket arra, miként lehetünk nagyon boldog 
emberek! 

„1Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vét-
kesek útján, és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében, 2hanem az Úr 
törvényében leli kedvét, s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja! 
3Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza 
gyümölcsét, és amelynek nem hull le a lombja. Boldogul minden dolgá-
ban. 4Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem úgy, miként a szálló 
por, amelyet elsodor a szél. 5Ezért a gonoszok meg nem állnak ítélet-
kor, sem a vétkesek az igazak gyülekezetében. 6Mert ismeri az Úr az 
igazak útját, de elvész az istentelenek ösvénye.” /Zsolt 1,1-6/ 

 

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! 
 

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! 

 

Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztelés 
Döme Zoé: 2022. augusztus 7. 

Kovács Bendegúz: 2022. augusztus 7. 
Kovács Alba Lilla: 2022. augusztus 7. 

Kámán Zalán: 2022. augusztus 7. 
Isten éltesse közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 
Sebők János: 2022. augusztus 12. 

Nyugodjék békében! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

Augusztus 15, hétfő, Szűz Mária Mennybevétele- Nagyboldogasszony,  
7 óra: + Lajos testvér (+ 4.évf.), + Jolán sógornő (+ 1.évf.) 
18 óra: + Julianna édesanya, Balázs édesapa és + Béla testvér 
  Hálából András és Erzsébet nagyszülőkért 70. életévükben 

Augusztus 16 kedd, Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldo-
zópap, vértanúk,  
7 óra: + István férj, édesapa, nagyapa 
8 óra: Tamás József temetési szentmiséje 

Augusztus 17, szerda, 7 óra: + Mária és szülők  
Augusztus 18, csütörtök, Eudes Szent János áldozópap, 

7 óra: + Zoltán 
Augusztus 19, péntek, Szent Bernát apát és egyháztanító, 

7 óra: + Szülők, testvérek, hozzátartozók és élő családtagok 
Augusztus 20, szombat, Szent István Király,  
 8.30 (Bazita) 
 10 óra: + Lajos édesapa, nagyapa (+10.évf.) 


