
Hálásan köszönjük mindazok áldozatos munkáját, önzetlen felajánlását, 
akik segítettek abban, hogy az idei esztendőben is megtarthassuk ünnepélyes 
keretek között úrnapi körmenetünket! Köszönjük a rengeteg virág- és zöldág 
felajánlást, a szabadtéri oltárok díszítő munkálatait, a virághintő gyermekek 
lelkesedését és az ő segítésüket! Isten fizesse meg nagylelkűségüket! 

A jövő szombaton, június 12-én plébániai búcsút szervezünk Bölcsőnk a 
család címmel. Színes programokkal várjuk a család apraját és nagyját 9.30-
tól 16 óráig. Részletes program a kihelyezett plakáton olvasható. A részvétel 
ingyenes, de az ebéd miatt jelentkezéshez kötött. Jelentkezni a plébánia 
hivatalban lehet szerda délig! Sütemény, pogácsa felajánlásaikat hálás szívvel 
fogadjuk! Várunk mindenkit nagy szeretettel! 

Június 13-án a 10 órakor kezdődő szentmisében lesz tanévzáró Te 
Deumunk. Várjuk a diákokat és szüleiket, hogy közösen adjunk hálát egy 
cseppet sem könnyű tanév minden kegyelméért! Bazitán június 20-án a 8.30-
kor kezdődő szentmisében lesz a tanévzáró hálaadó alkalom. 

Aznap délután 15 órakor lesz a Jánkahegyi Szent Antal napjához kapcsoló-
dó búcsú. Várjuk a kedves híveket az idén 25 éves kápolna ünnepi alkalmára! 

Szintén aznap lesz következő fatimai engesztelő imaestünk. Szokásos me-
netrend szerint 16 órakor fatimai rózsafüzér, 17 órakor szentségimádás, 18 
órakor pedig engesztelő szentmise, amelyet Gyöngyös Balázs nagykutasi plé-
bános vezet. Várunk mindenkit szeretettel!  

A Szombathelyi Werner Alajos Egyházmegyei Kántorképző 2021. augusz-
tus 8-14. között megrendezi első Egyházzenei Táborát az egyházzene, a kán-
tori szolgálat iránt érdeklő fiataloknak. Részletek a kihelyezett plakáton ol-
vashatók. 

Július 1-jétől nem lesz vasárnaponként 11 órás szentmise, mivel a korábbi 
évek tapasztalata alapján nyári időszakban a nyaralások miatt kevesebben 
tudnak itt helyben vasárnap szentmisén részt venni. Kérjük a kedves Testvé-
reket, hogy ennek megfelelően mérlegeljék, hogy melyik szentmisén vesznek 
részt, mivel zárt térben továbbra is kötelező a távolságtartás, így a köztes 
sorok még nem tölthetők fel nyáron sem. 

Még van lehetőség, hogy az útjára indított Szent József képet további csa-
ládok fogadják otthonukba egy-egy hétre, hogy ezáltal is kérjék családjukra, 
otthonukra Szent József pártfogását és oltalmát! 

 

 
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 

 

2021. június 6. 
Krisztus Szent Teste és Vére, 

Úrnapja 

 

 

Búcsú, ami most inkább üdvözlés, mintsem elköszönés 
 

Az érettségi vizsgákon hamaro-
san túllépnek végzős fiataljaink, 
még az a néhány tantárgy, ame-
lyekből van szóbeli rész is, az 
még hátra van, de javarészt már 
szinte fellélegeztek. Ugyanígy 
azok is, akik szakvizsgát tettek 
valamilyen szakmából, vagy az 
általános iskola végzősei, akik az 

elkövetkező hetekben végleg lezárják nyolc év tanulmányi időszakát. 
Na és persze a picikék, akik az óvodából lépnek tovább és ülnek be 
szeptembertől az iskolapadba, nekik is lezárul valami az életükben. 

Minden a rendjén meg, mégis, a ballagások az idén is olyan kis sutára 
sikerülnek. Még mindig nem lehet a maga teljes pompájában, ünnepé-
lyességében megtartani a végzősök ballagását, elbúcsúztatását. És ez 
sokakban hiányérzetet kelt, amelyet így vagy úgy, kisebb-nagyobb kö-
zösségekben megülve próbálnak pótolni: osztályszinten szervezett kicsi 
banketteken búcsúznak osztálytársak egymástól; kurzustársak és 
szakmát szerzők ülnek be egy vendéglőbe, hogy mielőtt a szélrózsa 
minden irányába viszi őket az élet, még egyet együtt legyenek; búcsúz-
tatók hangzanak el óvodás csoportokban és ballagók éneke tölti majd 
meg az iskolák folyosóit, ahonnan az elővigyázatosság kedvéért előbb 
engedik majd haza az alsóbb évfolyamokat. 

Akárhogyan is nevezzük, kissé szokatlanul és amolyan sete-sután, de 
búcsúzkodnak egymástól az oktatási rendszer egy-egy mérföldköveihez 
érkezők. 

Mi meg búcsúnak nevezzük az első olyan plébániai eseményünket, 
amikor ismét az egész plébániát, annak minden tagját érintő, minden-
kit megszólító és meghívó eseményre gyűlünk össze. Plébániatemplo-



munk búcsúja nekünk nem az elválást, elköszönést jelenti, hanem 
meghozza számunkra az újbóli találkozás lehetőségét! 

Persze, nekünk is van ebben búcsúzás! Mert, miként az ünnep nevé-
nek tartalma is az, hogy búcsút nyerhetünk: búcsút a bűneinkért járó 
büntetéstől. A Katolikus Lexikon meghatározásában a búcsú azt jelenti, 
hogy „a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnért járó, 
ideigtartó büntetés elengedése. A római katolikus Egyház kincse.” Na-
gyon tanulságos az is, hogy miként kell gondolkodnunk arról, hogy ha 
egyszer a bűnt megbocsátották, akkor a büntetés miért áll még fenn, 
miért kell külön könyörögni annak elengedéséért: ”Figyelembe kell 
venni, hogy az egész ember bűnös voltának leküzdése valójában tartós 
folyamat. Az embernek bűnbánatot kell tartania, keresnie kell Istent, 
meg kell térnie, át kell alakulnia és kérnie kell bűnei bocsánatát. A bűn-
nek mindig lehetnek következményei, s ezeket a megtérés nem tudja 
megakadályozni. Így a bűnbánat komolyságához hozzátartozik annak 
az ítéletnek az alázatos elfogadása is, amely elől az ember nem térhet 
ki (1Kor 5,5; 1Tim 1,20; 1Kor 11,32; Jel 2,22). A Szentírás egyes esetek-
ben említi az Istentől külön kirótt büntetést is (Ter 3,13 és Bölcs 10,20; 
Szám 20,12; 2Sám 12,10-14), ezért nem lehet egyszerűen elvként állí-
tani, hogy a bűn megbocsátása minden esetben magával hozza minden 
büntetés elengedését is.” De a búcsúnyerést feltételekhez köti az Egy-
ház: „A búcsú elnyerésének föltétele a kegyelem állapota, az előírt jó-
tettek elvégzése és legalább ált. szándék a búcsú elnyerésére.” 

A szándék most mindannyiunkban meglesz! Hiszen templomunk titu-
lusának ünnepén, Szűz Mária Szeplőtelen Szívének napján azért jövünk 
el búcsúi szentmisére, hogy ezt a kegyelmet elnyerjük. Nagyon régi 
gyakorlat, hogy a templomok felszentelésének, valamint védőszent-
jüknek ünnepe alkalmából búcsúnyerést engedélyez az Egyház. Ezért 
mindazok, akik aznap hívő lélekkel felkeresik templomunkat, a kegye-
lem állapotában vannak (vagyis elvégezték szentgyónásukat), szentmi-
sén megáldoznak, és imádkoznak, ők kérhetik a búcsú kegyelmeit ön-
maguk számára, vagy akár az elhunytakért is lehet felajánlani búcsú-
nyerési lehetőséget. 

Ez lesz az ünnepünk igazi ajándéka. „Búcsúfia” – ahogy a búcsúk al-
kalmából a vásárból hazavitt ajándékot nevezték. 

És mivel közös kincsünk nekünk a kertvárosi templom, amely Szűz 
Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét hirdeti, közös legyen az ünnep 
megülésének lehetősége is! Ezért kísérő programok is lesznek, amelyek 

segítik azt, hogy ismételten találkozzunk, beszélgessünk, elmélkedjünk 
nagyon fontos témákról. A szentmisét követően a felnőtteknek Bedő 
Imre ad útravaló gondolatokat „Az apák szerepe a családban” címmel. 
Jól illeszkedik a téma a Szent József évéhez, így különösen is figyel-
mükbe ajánlom! Eközben gyermekeknek lesz nekik szóló zenés, játékos 
program. Örömmel hívok mindenkit, hogy egy tál tartalmas leves mel-
lett folytassuk a beszélgetést. Mindenkit örömmel hívunk, de az elő-
zetes jelzés alapján készítjük az ételt! Kérjük, regisztráljanak a plébá-
nián! Majd vetélkedők, ügyességi feladatok minden korosztálynak, 
imaösvény a templomban, társasjáték lehetőség a sátraknál, kötetlen 
beszélgetések és a végén egy közös imádság! Legyen ez a búcsú most 
nem az egymástól való elköszönés, hanem egymás üdvözlésének alkalma! 
Anyakönyvi hírek  

Keresztelés 
Halász Bíborka: 2021. május 30. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 
 

Temetés 
Szalai Mária: 2021. június 1. 

Szaknyéri Vendel: 2021. június 1. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Június 7, hétfő, 7 óra: Mihály és Kiss család élő és + tagjai 
Június 8, kedd, Prágai Szent Ágnes szűz; Boldog Sándor István szerzetes 

és vértanú, 18 óra: + Dezső és Julianna szülők, nagyszülők 
Június 9, szerda, Szent Efrém diakónus és egyháztanítók, 18 óra: Élő 

családtagok egészségéért, békességéért 
Június 10, csütörtök, 18 óra: + Ferenc 
Június 11, péntek, Jézus Szent Szíve, 18 óra: Anna és Pál nagyszülők, + 

Mária és Rozália nagynénik 
Június 12, szombat, A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, 9.30: 

Plébániánk híveiért 
Június 13, Évközi 11. vasárnap 

7 óra: + Szülők, nagyszülők 
8.30 (Bazita): + Szabó János és felesége Valéria szülők 
10 óra: + Antal és Margit szülők, nagyszülők és élő családtagok 
11 óra: Betegekért és eü. dolgozókért; Hálából, a Szűzanya tisztele-
tére 

18 óra: + Szülők 


