
Szeptember 26. csütörtök, Szent Kozma és Domján vértanúk, 18 óra: + 
Mihályok és Teréz 

Szeptember 27. péntek, Páli Szent Vince áldozópap, 18 óra: Élő Bene-
dek 

Szeptember 28. szombat, Szent Vencel vértanú; Ruiz Szent Lőrinc és 
társai vértanúk, 7 óra: + Anna és Zoltán szülők, nagyszülők 

Szeptember 29. Évközi 26. vasárnap 
7 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: Fekti család élő tagjai és hozzátartozók 
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa 

 

Jövő héten hétfőn és kedden nincsen hivatali szolgálat a plébánián. 
A Mindszenty Iskola Iskolalelkészsége öt előadásból álló programot szervez 

szülők számára Család(sz)építő 2.0 címmel.  Minden alkalommal egy-egy csa-
lád osztja meg hétköznapi tapasztalatait, helyzeteit könnyed formában. Az első 
alkalom szeptember 23-án, hétfőn 16.30-tól lesz az iskolában. Mindenkit sze-
retettel várnak az eseményre. 

Szeptember 24-én, kedden szentségimádásra és közbenjáró imádságra vár-
juk a Testvéreket az esti szentmise után. 

Szeptember 24-én, kedden 17 órakor a KÉSZ szervezésében Juhász Hajnalka 
előadását hallhatják az érdeklődők: Keresztény-üldözések a világban címmel a 
Városi Hangverseny-, és Kiállítóteremben. Mindenkit szeretettel várnak! 

Szeptember 27-én, pénteken 17 órától folytatódik az imaiskola. Nemcsak a 
gyerekeket, hanem azokat a felnőtteket is várjuk szeretettel, akik szeretnének 
kis csoportban beszélgetni az Evangéliumról. Arra az estére és a hó utolsó va-
sárnapján 10 órakor kezdődő szentmisére várjuk azok jelentkezését, akik zenei 
szolgálatot tudnak vállalni. 

Szeptember 29-án, vasárnap a délelőtti szentmisére különösen is várjuk az 
óvodásokat és családtagjaikat. Aznap 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai 
is találkoznak a kápolnában.  

Október 5-én lesz Zalaegerszeg városért végzett élő rózsafüzér imaalkal-
munk. A város több pontjáról indulnak zarándokcsoportok, hogy közös imára 
és szentmisére jöjjünk össze kertvárosi templomunkban. Közös program: 10 
órától rózsafüzér, majd Szentségimádás. 11 órától szentmisét mutat be 
Stróber László atya. 

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; pén-

tek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél 
 

2019. szeptember 22. - Évközi 25. vasárnap 
 

 
 

 

 
„Darabokra törted a szívem” 

– avagy elkészül az altemplom mozaikdíszítése 
 

Egy megvalósulatlan szerelem érzéséről, az emberi élet egyik legna-
gyobb fájdalmáról énekelt 

Demjén Ferenc és a 
Bergendy együt-
tes. Most a dara-
bokra tört szív 
nem fájdalmat, 
hanem örömet 
jelent nekünk. 
Nem konkrétan 
az, hogy valaki-
nek a szíve össze 
van törve, ha-

nem, mert megva-
lósul az, amit a plébániánk kö-

zössége már oly régen várt: apróra tört üvegdarabkákból összeáll egy kép, 
amely az altemplom oltáránál lévő, több mint 10 m2 falfelületet hivatott 
kiemelni, díszíteni. 

Tavaly, amikor átvettem a plébániát, pár sort kaptam arról, hogy évekkel 
ezelőtt indult a hívektől egy kezdeményezés, hogy az altemplomba készül-
jön egy mozaik kép. És elindult az ötletelés, az adományok mozaikkocka 
módján gyűltek és álltak össze. Minden adva volt ahhoz, hogy az álomból 
valóság legyen. De körvonalazódott, hogy a történet azért akadt meg, mert 
a munkatársa annak a művésznőnek, aki az addigi terveket készítette, 
megbetegedett és már semmilyen munkát nem vállal. 

Az első ijedtség után próbáltunk új irányban elindulni. Szóba került az, 
hogy a már megálmodott képet valami más technikával készítené el Fecske 



Örömmel ajánlom figyelmükbe Szívhang című rádióműsorun-
kat, amelynek adásait visszamenőleg is meghallgathatják plébáni-

ánk honlapján: http://zeg3.martinus.hu/szivhang 

Orsolya Szociális Testvér. De azt nem mertem vállalni, hogy más legyen, 
mint amire a hívek gyűjtöttek. Ezért továbbmentünk. 

Két irányban ment tovább a történet: vagy egy már létező mozaikot 
készt el egy budapesti cég ide az altemplomba, vagy valami egyedileg ide 
tervezett kép valósul meg. A templom modern stílusához, és az altemplom 
miliőjéhez jobban illő változat mellett döntöttünk. Erre a feladatra Dancs 
Jeanette művésznő vállalkozott. 

Így gyönyörű tervek és elképzelések születtek meg először papíron, majd 
digitálisan. A nyár elején kezdte el Dancs Jeanette tanárnő a mozaik össze-
rakását. A kép óriási mérete miatt ehhez külön helyiséget bérelt Szombat-
helyen, több ezer üvegmozaik darabkát használt fel, rengeteg szín és azok 
árnyalata adja ki a formákat, alakokat. A modern mozaiktechnika és a tradi-
cionális szimbolika is övözve lett a képen. 

Témájában egy olyan képet igyekeztünk terveztetni, amely kapcsolódik 
templomunkhoz és az altemplomhoz. Így a központi ábrában Szűz Mária 
elszenderülése (halála) látható, amint Szent Fia, Jézus magához emeli, és 
közben elfogadja azt az életformát, amelyet Mária Szeplőtelen szíve jelké-
pez: a tiszta, szent és szeplőtelen életet. Jézus magához öleli a szeretettől 
lángoló, rózsakoszorús, szívet, amely szimbóluma Mária egész lényének. Így 
két Mária dogma is benne van ebben a képben: Mária szűz volt szülése 
előtt, szülésében és szülése után is; valamint az, hogy Mária földi életét 
befejezve testestül-lelkestül felvétetett a mennybe. 

Jézus alakja is érdekes és szép: miközben nézi Édesanyja elszenderülé-
sét, Ő, az Élet Ura már magához is veszi, hogy sem teste, sem lelke romlást 
ne lásson. Ezért Jézus arca inkább kedves és szeretettel teli, mintsem szo-
morú. Ezért az altemplom mozaikképén Jézusnak, az élet Urának alakja van 
a legmagasabban. Ránk tekint és Ő emel fel bennünket is. 

Mindez, a központi kép, egy mandorla alakban van benne: a föld és a 
menny halmaz szerinti metszéspontjának kiemelése. Nagyon ősi, ikonográ-
fiában, festészetben, egyházművészetben, építészetben megjelenő alakzat 
ez. Ráadásul templomunkban sok helyen felfedezhető a csúcsívesség, így 
még itt az altemplomban is szép, ha megjelenhet. 

A Jézust és Máriát ábrázoló kép alá egy szentírási idézet került: „Szívem 
az Úrban bízott és Ő megsegített” /Zsolt 28,7/. Szűz Máriára és ránk is igaz 
lehet ez a mondat. Mária nem hiába őrizte meg tisztán az ő szívért. Minda-
zok, akik az altemplomban nyugszanak már és majdan ide temetkeznek, 
valamint, akik bíznak az Úrban, remélhetjük, hogy megsegít bennünket is. 

A kép két szélén egy-egy angyal látható majd, tömjéntartót és pálmaág 
lesz a kezükben. A tömjén az imádságainkat, az imádásunkat szimbolizálja, 
a pálmaág pedig az Istentől kapott jutalom, a győzelem, az üdvösség szim-
bóluma. 

Bízom benne, hogy valamennyiünk tetszését elnyeri majd a művészeti 
alkotás és nem csak a templom, hanem egész Egyházunk újabb ékessége 
lesz! 

Hogy minél többeknek részük legyen a megvalósulásból, szeretettel vár-
juk az érdeklődőket 24-én, kedden 16 órára az altemplomba. A legkiseb-
bek, és a vállalkozókedvűek az egyes elemek összeillesztésénél még egy-
egy kis mozaikdarabot is elhelyezhetnek. A műalkotás végső formába önté-
se még egy kis időt igénybe vesz majd. 

Miután a kép elnyeri végső formáját, munkálatok utáni megáldása no-
vember 28-án lesz, templomunk felszentelésének 15. évfordulóján. Várunk 
mindenkit szeretettel erre az ünnepségre! 

Anyakönyvi hírek 

 
Keresztelő 

Némethi Hanga Flóra, 2019.szeptember 15. 

Takács Sára, 2019. szeptember 15. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
 

Szeptember 23. hétfő, Pietrelcinai Szent Pió áldozópap, 7 óra: + István 
férj, édesapa 

Szeptember 24. kedd, Szent Gellért püspök és vértanú, 18 óra: + Szü-
lők, + testvérek, + édesapa és élő családtagok 

Szeptember 25. szerda, 18 óra: + Molnár és Tamási szülők és gyerme-
keik 


