
Szeptember 25, Évközi XXVI. vasárnap  
7 óra: + Sándor férj, édesapa, nagyapa 
8.30 (Bazita): Tarr Gyula és Mészáros Irén szülők, nagyszülők 
10 óra: Élő Margit édesanya és + Lajos édesapa 
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa, dédapa 
 

A mai napon imádkozzunk a tanulóifjúságért, hogy a Szentlélek vezeté-
sével, Isten áldásával végezzék tanulmányaikat, és tudásuk mellett Istennel 
való kapcsolatukban is növekedjenek! 

A Szombathelyi Egyházmegye két éves előadássorozatot indít teológiai 
témákról, Istenről és a világról címmel. Első előadás szeptember 19-én, hét-
főn 18 órakor lesz a Mindszenty iskolában. További részletek a kihelyezett 
plakáton olvashatók. 

Szeptember 22-én, csütörtökön a szentmise után a Szent Rita kilencedre 
várjuk a testvéreket. 

Ugyanazon a napon 18 órától szabadtéri jazz koncertre várják az érdeklő-
dőket a Mindszentyneum előtti térre. Részletek a kihelyezett plakáton. 

Szeptember 23-án, pénteken megkezdődik az Imaiskola a szokásos menet-
renddel. Nemcsak a gyerekeket, hanem azokat a felnőtteket is várjuk szere-
tettel 17 órától, akik szeretnének kis csoportban beszélgetni az Evangélium-
ról. 

Szeptember 25-én, vasárnap a 10 órás szentmisére különösen is várjuk a 
gyerekeket és családjaikat. 

Még van pár példány a legutóbbi Örömhírből, amelyben értékes tanúság-
tételeket olvashatunk plébániánk egy-egy tagjától. Keressük az újságos aszta-
lon! 

2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyaror-
szágon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a 
magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy 
a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus valláshoz tartozását. 

Nehéz kérdések-világos válaszok - online előadássorozatot indít a Szom-
bathelyi Egyházmegye október 19-től, aktuális hit- és társadalmi kérdésekről. 
Részletek a mellékelt plakáton. 

Szentségimádás iskolája indul a Mindszenty iskolában október 6-ától két-
hetente csütörtökön. Minden további információ a hirdetőtáblán található. A 
jelentkezési határidő szeptember 25. 

 
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. szeptember 18. 
Évközi 25. vasárnap 

 

 

SZÍVHANG – SZEPTEMBER 15-TŐL 

Kötelező meghallgatni a szívhangot! Ez most nem amolyan újabb fel-
szólító írás azzal kapcsolatban, hogy Plébániánk önkéntesei által lelke-
sen és nagyon sokszínűen összeállított rádióadást a Mária Rádió helyi 
műsorainak keretében a 104,4-en mindenkinek kötelező ezentúl meg-
hallgatni. Ez most nem, bár ettől függetlenül ismételten bátorítom a 
rádióhallgatókat, hogy aki teheti, így is kapcsolódjon bele a helyi hívők 
csoportjának imádkozó közösségébe! Értékteremtő és értékmegőrző 
műsorok hallgathatók, amelyet ismerős hangokon hallhatunk. 

De most van egy újabb apropó, ami miatt a Szívhangról beszélni kell. 
A Belügyminisztérium rendelete alapján szeptember közepétől meg 

kell hallgatniuk gyermekük szívhangját azoknak az édesanyáknak, akik 
nem kívánnak élni azzal az ajándékkal, hogy gyermeknek adjanak éle-
tet. Aki szeretné megszakíttatni terhességét és ez ugye azt is jelenti, 



hogy egy megkezdődött emberi életnek szeretne véget vetni, és ehhez 
orvosok asszisztálását kéri, innentől kezdve ezt a lépést is meg kell 
tennie. 

Érdekes, hogy miként reagált a közvélemény erre a bejelentésre! 
Mert igazából nem is szoros értelemben vett abortusz törvény, hiszen 
nem arról szól, hogy Magyarországon büntetlenül ki lehet-e oltani egy 
megkezdődött életet mondván, hogy ő nem kívánt. Nem is arról van 
szó, hogy egy orvos, aki éveken keresztül tanult annak érdekében, 
hogy minél több betegen tudjon segíteni, hogy emberi életeket ment-
sen, mostantól fogva ne lehessen arra kényszeríteni, hogy végezzen 
abortuszt, különben elveszíti az állását. Nem, ezeket a témákat mind 
nem érinti a jogszabály, holott talán már erről is érdemes lenne elgon-
dolkodni össztársadalmi szinten! 

Itt egyedül arról van szó, hogy mint egy másik műtétnél, úgy itt is van 
egy bizonyos vizsgálati protokoll, amit be kell tartani! Ennek lett egy 
olyan eleme, hogy nemcsak vért vesznek a kismamától, nemcsak fájda-
lomcsillapítót adnak neki, nemcsak elbeszélgetnek vele és tájékoztatják 
arról, hogy végül is egy élet kioltását kéri, aki pár hónap múlva világra 
születve megkérdőjelezhetetlenül alapvető emberi jogok birtokosa 
lenne és felnőve ugyanezen emberi jogok élharcosa lehetne (most meg 
semmilyen joga nincsen?). Szóval, hogy ami protokollt eddig is be kel-
lett tartani, most egy újabb elemmel bővül. Ennyi és nem több! Egy 
lépés, ami senkinek nem árt, sem a kismama, sem magzata egészségé-
re nem káros, alig pár perc alatt elvégezhető, különösebb iskolai vég-
zettség sem szükségeltetik ahhoz, hogy az egyértelműen felismerhető 
szívhangot beazonosítsák. 

Akkor mitől is félünk? Ja, hogy attól, hogy ha a kismama meghallja, 
hogy gyermekének dobog a szíve, akkor nehezebb vele elhitetni, hogy 
még nem is él az a kicsike? Vagy, hogy még nincsenek is szervei? Vagy, 
hogy innentől kezdve már nem lehet azt mondani, hogy csak olyan, 
mint egy bármelyik belső szervünk? (Hiszen nemcsak külön DNS-e, de 
külön vérköre, akár az édesanyáétól teljesen más vércsoportja van, 
aminek áramlásáról az a kicsi kis szívecske gondoskodik, amely percen-
ként 140-180 között is dobbanhat. Micsoda kis motor!) 

Talán majd eljutunk egyszer oda is, hogy már az 5. hét előtti, még ki-
alakult, fejlődésben lévő szívvel nem rendelkező magzatról is elhiszi a 
világ, hogy valódi élet. És mi csak azért lamentálhatunk ilyen kérdések-
ről, mert bennünket engedtek megszületni. Kár volt? 

Plébániánk szeptemberi imaszándéka: Betegeinkért, hogy sohase 
érezzék feleslegesnek magukat, hanem – mint Krisztus társai a kereszt-
hordozásban – szenvedéseiket tudják felajánlani Istennek! És testük-
lelkük gyógyulást és üdvösséget nyerjen! 

 

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 

Varga Vendel: 2022. szeptember 11. 
Varga Szonja: 2022. szeptember 11. 
Isten éltesse közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Dr. Győrffy Katalin: 2022. szeptember 13. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Szeptember 19, hétfő, Szent Januáriusz pápa és vértanú, 7 óra: + Rozália 

és Kálmán szülők, nagyszülők 
Szeptember 20, kedd, Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong 

Haszang Szent Pál és társaik, koreai vértanúk, 18 óra: Élő és + család-
tagok 

Szeptember 21, szerda, Szent Máté apostol és evangélista, 18 óra: + Edit 
Szeptember 22, csütörtök, 18 óra: + Bánk és Jeromos atya 
Szeptember 23, péntek, Pietrelcinai Szent Pió áldozópap, 18 óra: Hálából 

33. házassági évfordulón 
Szeptember 24, szombat, Szent Gellért püspök és vértanú, 7 óra: Élő Ágos-

ton 


