
Holnaptól visszaállunk a tanítási időszakra betervezett miseidőpontokra. 
A szentmisék rendje tehát: Hétfőn és szombaton reggel 7 órakor, a többi 
napokon este 18 órától vannak a szentmisék. A vasárnapi szentmisék idő-
pontja nem változik. Mivel a Mária Magdolna Plébánián kevesebb lelkipász-
tor szolgál, ezért pl. az elsőpéntekek alkalmával hosszabb sorokra kell számí-
tani a gyónásnál. Ezért nem csak a vasárnapi, hanem a hétköznapi szentmi-
sék alatt mi is igyekszünk gyónási lehetőséget biztosítani. 

Tanévkezdő szentmisék: A Mindszenty Iskola általános iskolásainak Veni 
Sancte szentmiséje ma délután 16 órai kezdettel lesz a Szent Mária Magdol-
na Plébániatemplomban. Az iskola újraindulásának 25. évfordulója alkalmá-
ból a szentmisét Márfi Gyula, veszprémi érsek és Székely János püspök atya 
tartja. A Mindszenty gimnazistáinak 3-án, hétfőn, reggel 8 órakor harangoz-
nak be. 

Akik plébániánk területéről a város más iskoláiba járnak, rájuk szeptem-
ber 16-án, vasárnap, a 10 órakor kezdődő szentmisében hívjuk a Szentlelket 
és kérjük kegyelmeit.  

Szeptember 14-15-én kerül megrendezésre a zalaegerszegi Családfeszti-
vál immáron 25. alkalommal. Színes programokat kínálva felnőtteknek és a 
fiatalabb korosztálynak is. Az előadók között szerepel Csókay András és 
Márfi Gyula érsek atya is. Mindkét nap programjait örömmel ajánljuk mind-
nyájuk szíves figyelmébe! 

Azok a 8. és 9. osztályosok, akik a tanévben szeretnének bérmálkozni és 
leadták jelentkezésüket a plébánián, nekik az első bérmálási felkészítő szep-
tember 18-án, 16 órakor lesz a közösségi teremben. A katekumenek első 
találkozási alkalma szeptember 19-én, 19 órai kezdettel lesz. 

Várjuk azon jegyespárok jelentkezését, akik jövőre szeretnének egyházi 
házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, egyéb információ 
olvasható pl. a plébániai honlapunkon. 

Ha van valaki, aki szívesen vállal önkéntes szeretetszolgálatot a plébániai 
karitász kötelékében, az jelezze a plébániai hivatalban! 

 

Honlap 
 

 

Facebook 
 

 

Hírlevél 
 

 

Imacsoport 
 

 

ZŰZ 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 
szolgálat: hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütör-
tök: 10-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 
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Plébániai Hírlevél  
 

2018. szeptember 2. 
Évközi 22. vasárnap 

 
 

 

Amikor a harangozás megelőzi a csengetést… 
 

Szeptember harmadikán 
reggel a fiatalok még egy pillantás 
erejéig megfordulnak az iskolaaj-
tóban. Vállukat mázsás teherként 
súlyozza az újonnan beszerzett 
iskolatáska, tele a még nyomdailla-
tú könyvekkel, az édesanyák keze 
munkáját dicsérő, szépen bekötött 
füzetekkel. De az iskolatáska súlyá-
nál százszorta nehezebb teher van 
az ifjúság szívén: az ajtóból nem 
csak a nekik búcsút intő szülőkre 

néznek, hanem visszatekintenek két és fél hónap szikrázó szabadságra. 
Mert jóllehet a tikkasztó forróság, az aszályos hónapok megkínoz-

zák a felnőtteket, a fiatalok annál inkább élvezik a nyár kínálta lehetősé-
geket. Ha valaki látott már táborozó gyereksereget, strandon önfeledten 
csobbanó, naptól csokoládészínűvé változott emberpalántákat, akik 
megélhetik a szabadság kínálta lehetőségeket, megérti milyen is a sza-
badság. Nem csak boldogok, vidámak, szabadok, hanem Lelkeses is. Mert 
hogyan is mondja a szentírás? „Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság!” /2Kor 
3,17/ 

És most azt mondjuk „Veni Sancte Spiritus!”, vagyis „Jöjj Szentlé-
lek!”. Sokaknak ez úgy hangzik, mintha eddig bárki is azt mondta volna, 
hogy a fiataloknak a nyáron nincs szüksége a Lélek vezetésére. Ám mi 
azért fohászkodunk, hogy ugyanaz a Szentlélek vezesse őket a tanév fo-
lyamán, Aki nyáron a testi és lelki szabadság örömével megajándékozta 
őket. 

Miért kellene, hogy kisdiáktól a ballagásra készülőn át az érettségi 
évének célegyenesébe fordulóig bárki úgy érezze, hogy a tanév folyamán 
meg van fosztva a szabadságától? Fogalmazzunk inkább úgy, hogy meg-



tapasztalhatták a nyáron azt, mennyi idejük van. Most ennek tudatában 
érezhetik, hogy rengeteg idő áll rendelkezésükre, amikor átengedhetik 
magukat a Szentléleknek, hogy betöltse őket a bölcsesség, értelem, tu-
domány, jó tanács, Istenfélelem, erő és jámborság /Iz 11,2/. 

A nyáron újonnan vásárolt, vagy az esetleges hibákból feljavított, 
de akár csak egyszerűen letörölgetett iskolapadok egyszeriben műhellyé 
változnak. A legfőbb Mester és Tanító munkaasztalai ezek, ahol a test, 
lélek és szellem csodálatos összhangban kell, hogy formálódjon. Mi hív-
juk a Szentlelket, Ő pedig kéri a szülőket: „Engedjétek hozzám a gyerme-
keket!” /Mt 19,14/. Talán ebben rejlik a keresztény pedagógia sikere: A 
gyerekek hívják Őt, Ő hívja őket. És ebben mi, felnőttek, szülők és peda-
gógusok munkatársak lehetünk: a gyerekekkel hívjuk, és Hozzá elvisszük 
őket. 

A diákok csengőszóra a teremben teremnek… Vajon a Lélek nem 
akar mindenkibe harangszóra áradni? Csak amíg az előbbit evidensnek 
tartjuk, addig az utóbbit fakultatívvá tettük. Mára már csak többnyire a 
katolikus iskolák specialitása, hogy a tanévkezdés is epikletikus, Lélekhí-
vó formát ölt. Tudom, nem ettől lesz egy iskola katolikus, hiszen sajnos 
vannak, akik csak egy plusz ceremóniát látnak ebben is. De hogyan vár-
hatjuk a gyerekektől, hogy LELKESedjenek, ha a felnőttek, a szülők sem 
érzik a súlyát? 

És, ha már az előbb az iskolai felszereléseknél tartottunk: az új, di-
gitális tábla nagy érték és fontos lehet a korszerű ismeretközvetítéshez, a 
fejlesztett számítógépes park szinte felbecsülhetetlen, az egészséget 
őrző székek és padok kulcsfontosságúak, a kimeszelt/kifestett falak ba-
rátságos környezetet tudnak biztosítani, de ezekkel együtt is konganak az 
épületek, nincs bennük élet. Mert az életet a gyerekek hozzák bele. A 
gyerekzsivaj, ami csukott ablakon át is kihallatszik az utcára, az ének és 
kacagás, ami betölti az udvarokat egy-egy szünetben, a sportpályákon 
rohangáló gyerekek megfizethetetlen értéket jelentenek. Ők a mi kincse-
ink. Mi az igazi értékeinket nem széfekben őrizzük, nem eszközöknek 
nevezzük, hanem befogadjuk és segítjük, hogy kiteljesedjenek. Megen-
gedjük, hogy néha lázadjanak a felkínált értékek ellen, vállaljuk, hogy 
nálunk érik el azt a kort, amikor elutasítja mindazt, ami körülveszi. Min-
dezt azért tesszük, mert mi „most még csak tükör által homályosan lá-
tunk” /1Kor 13,12/, és nem igazán látjuk, hogy Istennek mi a terve egy-
egy vadóccal. De Mécs Lászlóval nekilátunk egy munkának, „vadócba 
rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld”, hiszen „a szél ott fúj, ahol akar” 
/Jn 3,8/. A Szentlelket azért hívjuk, hogy ott is működjön és akkor is, ami-

re mi már nem is gondolunk. Ezért zúgják tanév elején a harangok is: 
„Jöjj Szentlélek!” 

 
Anyakönyvi hírek 

Házasságkötés 
Péterfi Márk Károly – Pór Anna: 2018. augusztus 25.  

Isten éltesse az új házaspárt! 
 

Temetés 
Kulcsár Lászlóné Kercsmár Éva: 2018. augusztus 28. 

Nyulász Elek: 2018. augusztus 30. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
 

Szeptember 3, hétfő, Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító, 7 óra 
Szeptember 4, kedd, 18 óra: + Nagyszülőkért, nagynéniért 
Szeptember 5, szerda, Kalkuttai Szent Teréz szűz, 18 óra: + Jolán édesanya, + 

Rozália nagymama 
Szeptember 6, (első)csütörtök, 18 óra: + Anna és Mária testvérek 
Szeptember 7, (első)péntek, Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok, 

kassai vértanúk, 18 óra: + Szülőkért 
Szeptember 8, szombat, Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) 7 óra: + 

Mária édesanya 
Szeptember 9, Évközi 23. vasárnap 

7 óra: Segítő Szűzanya tiszteletére 
8.30 óra (Bazita): + Gergely és Mária szülők, Miklós és István testvérek 
10 óra: + Andrea  
18 óra: + Ferenc 

 

A héten lesz elsőcsütörtök és elsőpéntek. Csütörtökön 17 órától imaóra 
papi hivatásokért, majd 18 órától szentmise, pénteken 17 órától Karitász 
csoport által vezetett imaóra, majd szentmise. Csütörtökön is és pénteken is 
már szentmise előtt is biztosítunk lehetőséget a szentgyónás elvégzésére. 
Éljünk a bűnbocsánat ajándékával! 

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén a Rózsafüzér Társulat za-
rándoknapja lesz Pusztacsatárra. Indulás 16 órakor a Plébániatemplomtól, 
felszállási lehetőség az Eötvös és a Liszt iskoláknál. Jelentkezni a plébániahi-
vatalban vagy Tausz Rózsánál lehet. 


