
Augusztus 28, Évközi XXII. vasárnap  
7 óra: Hálából betegek gyógyulásáért és élő családtagokért 
8.30 (Bazita): + Király József férj, édesapa, nagyapa és + szülei 
10 óra: + Judit és József 
18 óra: + Tibor 

 
Augusztus 22-én, hétfőn a szentmisét követően folytatjuk Szent Rita 

kilencedünket. Kérjük közbenjárását a lehetetlennek látszó helyzetek 
megoldódásáért! 

Jövő szombaton, 27-én, Szent Mónika ünnepén a keresztény édes-
anyákat várjuk a szentmisére és az azt követő rövid imádságra, hogy 
közösen imádkozzunk gyermekeikért. 

Október 1-jén, szombaton autóbuszos zarándokútra indulunk! Úti 
célunk Mariazell lesz. Indulás: 8 órakor a plébániatemplomtól, terve-
zett érkezés 12 órakor. A többi zarándokkal együtt vonulunk a kegy-
templomig. 13 órakor közös szentmise a kegyoltárnál, amelyet Dr. Szé-
kely János püspök atya vezet. 15 órakor keresztutat imádkozunk a 
templom melletti dombon. 16.30-kor a kegytemplomtól indulunk a 
parkolóba, majd busszal haza.  A zarándokútra 5000 Ft előleg befizeté-
sével lehet jelentkezni. 

Szeretettel várjuk a jelentkezőket az ősszel induló képzésekre: kö-
zépiskolások számára bérmálásra felkészítő; azon felnőttek számára, 
akik nincsenek megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldozók vagy 
bérmálkozók, indul a katekumenátus; a már bérmálkozott középisko-
lások és egyetemisták számára pedig hittancsoport indul. Minden kép-
zésre a plébánia hivatalban és az újságos asztalról lehet írásos tájékoz-
tatót és jelentkezési lapot vinni. Minden képzésre a jelentkezési határ-
idő: szeptember 18. 

Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre sze-
retnének 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 • 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. augusztus 21. 
Évközi 21. vasárnap 

 

 

Egy oszlop és ami mögötte van 

 
Évekkel, vagy 

talán helye-
sebb most már 
úgy visszaidéz-
nem egy al-
kalmat, hogy 
évtizedekkel 
ezelőtt vettem 
részt egy balla-
gási ünnepsé-
gen, amikor is 
a hozzátarto-
zók és családtagok nagy létszáma miatt olyan zsúfoltság alakult ki az 
ünnepségen, hogy gyerekként az egészből semmit sem láttam. Láttam 
magam előtt egy felnőttet, annak is a hátát. És egy idő után próbáltam 
feltalálni magamat, így pl. azt néztem, amint a verítéktől különböző 
formák rajzolódtak ki az előttem álló ingjén, és magamban azon kun-
cogtam, hogyan lesz a teknősből oroszlán, abból pedig Mikiegér… A 
fantáziámmal játszadozó gyermek voltam, aki igyekezett valahogy le-
kötni magát. Hallani mindent hallottam, de valahogy a látvány hiánya 
unalmassá tette az egész eseményt. Hiszen nem láttam azt, aki miatt 
ott voltam, nem láttam örömét, vagy azt, ahogyan ő megéli a pillana-
tot. Megrabolva éreztem magamat, olyannak, mint akitől elvettek va-
lamit, ami a lényeghez tartozik.  

És most, az elmúlt napokban ’dejá vu’ érzésem volt, amikor úgy vet-
tem részt egy számomra nagyon fontos eseményen, hogy az egészből 
szinte alig láttam valamit. Türjén voltam, a templom újraszentelési 
szentmiséjén vettem részt. 

Gyönyörű a templom. De ezt nem abból tudom, hogy a szertartás so-
rán ebből nagyon sokat érzékeltem, hanem mert utána megnéztem és 



láttam, hogy mi lett abból, amit nem is olyan régen mindebből láthat-
tam. A felújítás előtti templombelső elhanyagoltsága, majd a munkála-
tok idején, mintha bomba robbant volna és most a kész templom. De 
mindebből a misén nem sokat láttam, mert egy hatalmas oszlop „ült” 
előttem. 

De valami most mégis másabb volt, mint azon a sok évvel ezelőtti bal-
lagáson. Egészen másként tudtam megélni. Talán, mert sikerült elvo-
natkoztatnom mindentől: elvárásoktól, látni akarástól. Talán azért, 
mert amit hallottam – gyönyörű énekek, ünnepi gondolatok, a szertar-
tás ismerős menete – segített, hogy a lényegre tudjak koncentrálni. 

És eszembe jutott, hogy a mi templomunkban is van oszlop. És 
eszembe jutott, hogy bizony minden vasárnap van, akik az oszlop mö-
gött foglalnak helyet, mégis lehet, hogy különbül átélik a szentmise 
üzenetét, mint én az oltárnál. 

És nekiálltam megbarátkozni a ténnyel, hogy egy több, mint másfél 
méter átmérőjű oszlopra tekinthetek úgy, mint ami meggátol valami-
ben, és úgy is, mint ami most nekem megmutat valami olyant, amit 
csak onnan lehet „látni”. És engedtem, hogy megmutassa! 

Egy oszlop, amely robosztus méretével, de égbe nyúló karcsúsággal 
nálánál tonnákkal nehezebb terhet tart, mesélt arról, hogy az a temp-
lom azért épült, hogy szíveket nyomó, embernek elviselhetetlen terhek 
és fájdalmak hordozását vegye át. Az oszlop, amin boltív ível át, kap-
csolatban van a többi ívvel, oszloppal, fallal, tetővel, nem önmagában 
érték, hanem az érték azáltal lesz látható, ha az egyszerű oszlop egy-
szerűen csak tart. 

Azok az oszlopok nincsenek túldíszítve, hacsak nem az oszlopfők vi-
selnek faragott mintát. Az oszlopok egyszerűek, fehérek. Mégis legna-
gyobb kincsük, hogy őket kenték meg olajjal. A felkentségük révén még 
fontosabbak, kiemelkedőek. 

Az oszlop kitakarta mindazt, amit láthattam volna, de engedte meg-
látni mindazt, amit szemmel nem vettem volna észre. Ami közvetlenül 
előttem volt, egy oszlop segítette meglátnom azt is, ami mögötte volt. 

 

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: 
 

Keresztelés 

Balázsy Dániel: 2022. augusztus 14. 
Oszikovszki Zsófia: 2022. augusztus 14. 

Orbán Nina: 2022. augusztus 14. 
Bakos Levente: 2022. augusztus 14. 
Isten éltesse közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Tamás József: 2022. augusztus 16. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

Augusztus 22, hétfő, Boldogságos Szűz Mária Királynő, 7 óra: Hálá-
ból 60. születésnapon 

Augusztus 23 kedd, Limai Szent Róza szűz, 
7 óra: + Jolán édesanya, testvér  
8 óra: Simán Miklósné Csanádi Zsuzsanna temetési szentmiséje 

Augusztus 24, szerda, Szent Bertalan apostol, 7 óra: + Rózsa uno-
katestvér 

Augusztus 25, csütörtök, Szent Lajos király; Kalazanci Szent József 
áldozópap, 7 óra: Hálából a Szűzanyának gyógyulásért 

Augusztus 26, péntek, 7 óra: Élő és + családtagok 
Augusztus 27, szombat, Szent Mónika, 7 óra: + János, Margit, De-

zső és Zoltán 


