
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

Július 22, hétfő, Szent Mária Magdolna,  
7 óra: + Édesanya és élő család 
 18 óra: Szent Rita közbenjárását kérve 

Július 23, kedd, Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje, 7 óra: + Ilona 
Július 24, szerda, Árpád-házi Szent Kinga szűz,  

7 óra: Hálából 
8 óra: + János (temetési) 

Július 25, csütörtök, Szent Jakab apostol, 7 óra: + Sándor és Mária szülők, nagyszü-
lők 

Július 26, péntek, Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei, 7 
óra: + András atya 

Július 27, szombat, Szent Charbell Makhlouf áldozópap, 7 óra: + Ferenc férj, édes-
apa 

Július 28, Évközi 17. vasárnap 
7 óra: + Szülők 
8.30 óra (Bazita)  
10 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére 
18 óra: + László édesapa, nagyapa 

 

Véget ért az imatábor. Hálásan köszönjük mindazok áldozatát, akik segítették 
annak megvalósulását, akár adományaikkal, akár imáikkal támogattak bennünket. 
Jó volt megtapasztalni, hogy mennyien szívügyüknek tekintik a fiatalabb nemze-
dékkel való ilyetén való foglalkozást! Bízunk benne, hogy a gyerekek és fiatalok 
ott megtapasztalt kegyelmeinek gyümölcsiből egykor plébániánk minden hívő 
tagja is megérez valamit!  

Holnap lesz városunk védőszentjének emléknapja. Imádkozzunk városunkért, 
vezetőinkért, hogy Isten áldása és Mária Magdolna oltalma kísérje életünket! 
Reggel 7 órakor és este is lesz szentmise. Az esti szentmisére különösen várjuk 
azokat, akik Szent Rita közbenjárását kilencedet végezve kérik valamely lehetet-
lennek látszó ügyért. Bátorítunk mindenkit, hogy rózsát hozzanak magukkal, 
hogy odahaza emlékeztessen minket Szent Rita pártfogásának kérésére. Imaszán-
dékokat is írjunk, hogy ezekért közösen is kérhessük égi közbenjárónkat! 

Jövő vasárnap a délelőtti szentmise után lesz a közlekedési eszközök megáldá-
sa, amely Szent Kristóf ünnepéhez kapcsolódik, s amelyet plébániánk a Magyar 
Autóklub Zalaegerszegi Szervezetével közösen rendez meg. Szeretettel várjuk a 
Testvéreket közlekedési eszközeikkel együtt, hogy közösen imádkozzunk a közle-
kedők biztonságáért. 

 

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: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; 
csütörtök: 9-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél 
 

2019. július 21. – Évközi 16. vasárnap 
 
 
 

 

 

Az imatáborról – hogy részünk legyen kegyelmeiben 
 

Amikor gyerek voltam 
és búcsú alkalmával a 
nagymamám nálunk jött el 
szentmisére, akkor 
hazaérve a sütés, főzés, 
készülődés miatt otthon 
maradtakat így 
köszöntötte: „része legyen 
a szentmise kegyelmeiben 
mindenkinek”. Valami 
hasonló gondolat vezérel 
most engemet is, amikor 
hazaérkezve az 
imatáborból, egy kicsit 
eufórikus ködbe borulva 

kívánom én is mindazoknak, akik személyesen nem tudtak ott lenni az 
imatáborban, hogy „részük legyen az imatábor kegyelmeiben”. 

Múlt vasárnap délután püspöki szentmisével vette kezdetét egy újabb 
csodálatos hét, amelyet hosszú hónapokkal ezelőtt kezdett előkészíteni a 
táborszervezők lelkes csapata, Perényi Judit főszervező szárnyai alatt. 

160 résztvevő, akiknek zöme, kb. 130 fő, természetesen a táborozni vágyó 
fiatal, kb. 30 fő azok száma, akik egyetemisták/főiskolások, vagy régi 
táborozókként vállalkoztak arra, hogy kiscsoportokat vezessék, a 
programokat koordinálják, azok megvalósítását segítsék. És a fennmaradó 
létszámhoz tartoznak még azok, akik konyhai szolgálattukkal tették még 
varázslatosabbá ottlétünket. Várhelyi Tamás atyával ketten biztosítottuk a 
folyamatos lelkipásztori jelenlétet, és álltunk rendelkezésére a 
táborlakóknak. 

A program nagyjából minden nap hasonló szisztéma szerint épül fel: 7 
órakor a csoportvezetőknek közös ima a ránk bízottakért. Remek dolog, hogy 



Isten dicséretével kezdjük azt a szolgálatot, amire nap, mint nap hív 
bennünket Isten! 7.30-kor ébresztő. A kiscsoportok az általuk kialakított 
imahelyen gyűlnek össze közös imára, majd reggeli következett, amelyet 
mindig egy-egy szolgáló csoport készít elő.  

Kilenc órára már igyekeztünk átmenni a zalalövői Szent László 
templomba. Istennek hála, a nemrégiben elkészült belső festés, a szinte új 
járólap, és a még alig használt padok otthonossága fogadott minket. Csakúgy 
zengett a templom a lelkes énektől! 

Négy papnövendék vett részt a táborban, akik a napokra kijelölt 
evangéliumi részlethez fűztek pár gondolatot. Bodorkós Áron, Járfás Ádám, 
Pongrácz Benedek és Vígh Balázs kispapok jelenléte a táborban még 
színesebbé tette életünket. 

Ezután kiscsoportokban beszélhettük meg az evangéliumokat, hogy egy-
egy mondat, gondolat mit üzen nekik, miként érinti őket, mire indítja. Olyan 
részletekre figyelnek fel a gyerekek, amelyek felett sokszor elsiklunk, mert 
már ezerszer hallottuk, vagy mert számunkra „olyan egyértelmű”. 

A 11 órakor kezdődő szentmisék igazi katartikus élményt nyújtottak egész 
héten. A zenei szolgálatban egy igényes csapat volt segítségünkre. 

Minden szentmisében volt lehetőség arra, hogy a gyermekek gondolatai is 
gazdagítsanak bennünket. Így a szentmisék sokszínűek, változatosak és a 
gyermekek számára is könnyen érthetőek voltak. 

A délutánok érdekes és változatos programokkal vártak bennünket. Volt 
benne akadályverseny, ahol Makkabeusok könyvének egy-egy gondolata 
adta az alapot a játékos feladatokhoz. Így a játék közben is Isten Szavának 
gondolatvilága formált bennünket. A sportnap keretei között a felhőtlen 
öröm és játékos együttlét kínált alkalmat, hogy a különböző korosztályú 
gyerekek segítsék egymást, hogy miközben versenyzés lázában voltak, 
egymást nem legyőzni akarták, hanem ösztönözni hogy lélekben is „többet, 
jobban, magasabbra” jussunk. A Borostyán-tó csillogó víztükörrel várt 
bennünket. Percek alatt hatalmas életet vittünk a gyönyörű és nyugodt 
környezetbe. A bátorságpróbán  megintcsak az volt a szervező fiatalok célja, 
hogy valami meghökkentő, de vicces játékkal segítsék a fiatalokat arra, hogy 
vállalják a küzdelmeket a hitük megélésében is! Két olyan alkalom is volt, 
amikor az Istennel való kapcsolat különös formáját vállaltuk: a „keressük 
meg Jézust” foglalkozáson különböző helyekre eljutva, segítve másoknak 
akartuk meglátni a „velünk  élő Jézust”. Volt, akinél fát hordtak be a 
kamrába, másnál könyvtárat rendeztek, vagy takarításban segédkeztek. A 

kezek imájánál a kézművesség is azt szolgálta, hogy ráneveljük a fiatalokat, 
hogy majd felnőttként a különböző munkahelyeken is lehet vallásos 
lelkülettel alkotni, dolgozni. 

A szentségimádást mindenki nagyon várta és nagyon sok ajándékot 
tartogatott nekünk. Fantasztikus hősiesség, hogy este 8 órától másnap 
reggel fél 8ig folyamatosan váltották egymást a csoportok, hogy a szentségi 
Jézussal ily módon is találkozhassanak. 

A táborzáró szentmisére már megérkeztek a gyerekek szülei is, így 
megtelt az a hatalmas templom és még többeket tudott gazdagítani. 
Ajándékként a szülőknek és egymásnak egy táborzáró tánccal 
kedveskedtünk, amely szintén nagy sikert aratott és jó emlékként pecsételte 
meg idei táborunkat. 

A tábor idei jelmondata – „Isten álma, hogy szent legyek” – váljon 
valósággá minden táborozó életében! 

 
Eközben idehaza – templomrenoválás kezdődött Bazitán 

 

Nagy fába vágtuk a fej-
szénket, vagyis inkább falba 
a vésőket, amikor belefog-
tunk a bazitai templom 
homlokzatának és felvizese-
dett részének kijavításába. 
Lelkes hívek önkéntes szol-
gálatukkal kezdtek bele a 
nagy munkába. Egyelőre a 
homlokzat vakolatát távolí-
tották el különösen ott, ahol 
az már elvált a téglától. Egy 

ideig száradnia kell a falaknak, hogy folytatódhasson a munka. Addig a nyí-
lászárók karbantartása kezdődik meg, valamint a harangtorony nyílásaira 
tervezünk zsalugátereket felszerelni, hogy a csapó eső ne áztassa az amúgy is 
vizesedő falat. 

A további munkálatokhoz is várjuk nagylelkű támogatásaikat, önkéntes 
szolgálatukat! Így nem csak megszépül templomunk, hanem még inkább 
sajátunknak érezhetjük majd. Emlékezzünk az evangélium szavaira: „emészt 
a házadért való buzgóság” /Jn 2,17/. 


