
Keresztelő 

Vincze Jázmin Andrea: 2020. június 28. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

A heti szentmisék rendje: 
 

Július 6. hétfő, Goretti Szent Mária szűz és vértanú, 7 óra: + Edit 
Július 7, kedd, 7 óra: + Mária és Jenő szülők 
Július 8, szerda, 7 óra: Élő Miklós nagybácsi gyógyulásáért 
Július 9, csütörtök, Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, vér-

tanúk, 7 óra Sebestyén család élő és elhunyt tagjaiért 
Július 10, péntek, 7 óra 
Július 11, szombat, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje, 7 óra: 

+ Eleonóra nagymama, Andrea Éva gyermek 
Július 12, Évközi 15. vasárnap 

7 óra: + Ferenc 
8.30 óra (Bazita): + Bogár szülők és nagyszülők 
10 óra: Élő Benedek 
18 óra: + Nagyszülők 

 

A Szent Család Óvoda óvodapedagógus munkatárs jelentkezését várja. 
Részletek az óvoda honlapján. 

Megjelent plébániánk magazinjának, az Örömhírnek nyári száma. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan, most is plébániánk tagjai vallanak benne hitük-
ről, istenkapcsolatukról.  

Valamint szeretnénk figyelmükbe ajánlani egyházmegyénk kiadványát 
a Martinus újságot. Mindkettő megvásárolható az újságos asztalról. 

Július 12-18. között kerül megrendezésre az Imatábor. Rendhagyó mó-
don a plébániánk területén, napközis jelleggel. Ezen a héten gyerekek 
lepik el a templom és plébánia környékét. Megértésüket kérem erre a 
hétre a környéken lakóknak a gyerekzsivaj miatt, továbbá kérem az autó-
sokat, hogy járjanak az Átalszegett utcában megfontoltabban. Imádkoz-
zunk alkalmas időjárásért, hogy az imatáborból testileg és lelkileg feltöl-
tődve térhessenek haza fiataljaink! 

 
 

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; 
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Plébániai Hírlevél  
 

2020. július 4. 
Évközi 14. vasárnap 

 
 

 

„Nincs gondunk az aratásra” – és mégis! 
 
Alig több, mint két hónap-

pal ezelőtt, április végén ka-
ranténos körülmények között 
kellett tartanunk a könyörgő 
napot, amelyen a jó termé-
sért, Isten áldásáért fohász-
kodtunk, hogy kegyelme kísér-
je a kiskertekben, szántóföl-
deken, gyümölcsösökben fo-
lyó munkát, azok életét, akik 
mezőgazdaságból élnek és 
talán mindennél jobban meg-
tapasztalják a természet ele-
meinek való kiszolgáltatottsá-
gunkat. 

És most, hogy június 29-én 
elérkezett Szent Péter és 
Szent Pál apostolok ünnepe, a 

hagyomány szerint hivatalosan kezdetét veszi az aratás, vagyis a termé-
nyek betakarításának ideje. 

Ezekben a napokban, olykor elhagyva a város tábláját, megpillantunk 
egy-egy gabonatáblát, amelyen kombájnok és traktorok robognak a mö-
göttük gomolygó porfelhő előtt; vagy ha esetleg úgy hozza a helyzet, hogy 
míg egyik nap ott jártunkkor aranykalászok ringatták a kenyérnek, vagy 
takarmánynak való szemeket, másnap már azzal szembesülünk, hogy lát-
hatatlan óriások túl méretes „borbélygépei” tarlótüskésre nyírták az anya-
föld szőke szalmaszál haját. 

Szent Márk napja után még áprilisban, akkor idéztem egy éneket, ame-
lyet a „határszentelések” alkalmával javasol énekelni a szertartáskönyv. 



Abban van az a gondolatsor, hogy „ha velünk az Úr áldása, nincs gondunk 
az aratásra”. Isten áldása azonban nem tehermentesítő, nem elveszi a 
gazdák vállára rakott feladatot, hanem kegyelemmé formálja a terhet. 
Ismét átélhetővé válik, amit Jézus Szíve ünnepén hallunk az evangélium-
ban: „vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem!” Ezért, noha az Úr 
áldását birtokoljuk, és még talán hálásak is vagyunk, mert van miért ki-
menni a földekre, még ha nem is számíthatunk idén rekord termésre, at-
tól még a munkát meg kell tenni, a földeken, magtárakban, malmokban, 
veteményesben, gyümölcsfák és bokrok ágai között, el kell még párszor 
fáradni, mire élelem lesz jászolban, vályúban, tányérban. 

Ezért enyhén szólva idealisztikus az, hogy „nincs gondunk az aratásra”. 
Mert csak abban az értelemben nincs gond, hogy Isten áldása bizalomra 
ad okot. De gondot, bajlódást, törődést jelent az, hogy miként kerülnek 
be a termények és bizony továbbra is tényező marad, hogy mikor? Mert 
nem elég csupán megérlelni a termést, azt alkalmas időjárással kísérve be 
is kell takarítani. 

Mennyi fejfájást tud okozni az, hogy míg egyik helyen szűnni nem aka-
ró esőzések vannak, ázik a széna, a szalma, és mire fordítanának rajta, 
hogy a nedvesség valahogyan menjen ki belőle, már megint esőfelhők 
tornyosulnak, addig az ország másik régióiban a szárazság miatt 
pöntyörödik a fák levele, aszalódik az ágon a gyümölcs, fonnyad a vete-
mény, kókadozik a karózott paradicsom. Vagy amikor arról árulkodnak a 
félig learatott táblán a körbálák sora után folytatódó kígyózó szalmakuka-
cok, hogy eső miatt ki kellett állni kombájnnal a gabonából, bálázóval a 
szalmarendről. Ezeket végiggondolva együttérző szívvel kell a gazdák mel-
lett állnunk és kimondani gondunk van az aratással, aratásra. 

Nem lehetek közömbös és kár annyival elintézni, hogy „ezek mindig 
csak sírnak, soha nem jó semmi sem!” Mondjunk egy fohászt, hogy az a 
gond az aratásra ne „fájó gond” legyen, hanem gond, mert hál’ Istennek 
lett mivel foglalkozni, lett mit begyűjteni. 

Búzaszentelőkor sokan vittek a templomban megáldott búzahajtások-
ból. De maradt egy maréknyi földrögben néhány szál. Gondoltam, nem 
levágom és könyvlapok között kipréselem, hanem elültettem a plébánia 
udvarában lévő kereszt elé. És miként a képen is látható, lett belőle né-
hány szál kis gabona. Ennek learatása nem okoz különösebb gondot, mé-
gis ha ránézek hálás vagyok, hogy gondot okoz, édes gondot, mert megint 
kaptunk termést. Hála Isten, idén is van gondunk az aratásra! 

 

Jövő vasárnaptól Imatábor! 
Július 12-én az esti szentmisével veszi kezdetét az Imatábor, amely 170 

résztvevőjével egész héten napközi otthonos jelleggel tölti meg a temp-
lomot, annak környékét és a Plébániát. 

Azon a héten a szentmisék rendje a táborhoz igazodik! 13-án fatimai 
engesztelő szentmisénket a szokott módon tartjuk meg (16 órakor rózsa-
füzér, 17órától Szentségimádás, majd szentmise). Keddtől szombatik 11 
órakor kezdődnek! Ezeken a szentmiséken a fiatalok adják a zenei szolgá-
latot, olvasnak fel, minisztrálnak és elmélkedéseikkel segítenek bennün-
ket Isten Igéjének mélyebb megélésében. 

Köszönjük felajánlásaikat, amivel támogatják fiataljaink táborát! Ado-
mányaikat, felajánlásaikat a plébánia hivatalban tudják leadni. 

Előre is megértésüket kérjük, ha azon a héten gyerekzsivajtól lesz han-
gos az utca! Imádkozzunk fiataljainkért! 

 
Plébánia Közösségek Közös Kirándulása 
Augusztus 22-én, szombaton kb. 10-18 óráig kiránduló napot szerve-

zünk Plébániánk minden tagjának. Tervezzük, hogy eljutunk Zalacsébre, 
ahol a Trianon parkot tekintjük meg, majd Pusztacsatáron folytatódik a 
program. Mivel átmenetileg felfüggesztették a személyszállítást a Zala 
völgye ezen szakaszán, ezért kerékpárokkal indulunk útnak. Szinte végig 
bicikliúton tudunk menni egészen Zalacsébig. Onnan, ha alkalmas időjárás 
előzi meg, akkor gyönyörű mezei utakon folytatjuk, ha ingoványos lesz a 
talaj, akkor aszfaltos úton jutunk el Pusztacsatárra. 

Azoknak, akik nem tudják vállalni a kerékpározást, autóbuszt rende-
lünk. Így aki szeretne, el tud jönni erre a napra. Az autóbusszal jövők is a 
Trianon parkhoz jönnek, majd onnan jutnak el Pusztacsatárra. 

Az étkezést batyus módszerrel oldjuk meg, „ha jöttök, lesztek, ha hoz-
tok esztek” mottóval. 

Jelentkezés a Plébánia hivatalban! Kérjük, jelezzék, hogy kerékpárral, 
vagy busszal kívánnak jönni, mert a jelentkezők létszámának függvényé-
ben tudjuk megrendelni a buszt. Jelentkezési határidő: augusztus 7. 

 
Anyakönyvi hírek 

Temetés 

Bedics Istvánné Sorok Edit: 2020. június 30.  

Dr. Horányiné Weszelits Zsuzsanna: 2020. július 3.  

Nyugodjanak békében! 


