
A mai nap perselyadományait az épülő közösségi házra és al-
templom bővítésre fordítjuk. Isten fizesse meg nagylelkű támogatá-
saikat! 

A héten lesz elsőcsütörtök, 17 órától szentségimádás, majd 
szentmise lesz. 

Október a Szűzanyának szentelt hónap, amely során rózsafüzér-
ájtatosságot végzünk minden szentmise előtt. Szeretettel várjuk a 
Testvéreket égi édesanyánk köszöntésére. 

Október 8-án, pénteken 16.30 órától lesz plébániánk elsőáldozó-
inak és szüleinek gyóntatása. Aznap reggel 7 órakor lesz szentmise 
templomunkban. 

Október 9-én Zalaegerszeg városért végzett élő rózsafüzér imaal-
kalmunk. A város több pontjáról indulnak zarándokcsoportok temp-
lomunkba. Bazitáról 8.30-kor indulunk gyalogosan, 10 órától rózsa-
füzér, majd szentségimádás, 11 órától pedig szentmise kezdődik. 
Kérem, hogy részvételi szándékukat október 8., péntek 14 óráig 
jelezzék! Aznap nem lesz 7 órakor szentmise templomunkban. 

Október 10-én 11.30 kor kezdődő szentmisében lesz plébánia-
templomunkban 4. osztályos hittanos fiataljaink elsőáldozása. Imá-
val kísérjük őket és családjaikat, hogy méltó módon ünnepeljék az 
Oltáriszentségben jelen lévő Jézust és hűséges keresztény élettel 
ragaszkodjanak hozzá! 

Aznap az esti szentmise után az Egerszeg Fúvós Kvintett ad temp-
lomunkban jótékonysági koncertet. Mindenkit szeretettel várunk! 

Örömmel hirdetjük, hogy ezentúl Zalaegerszegen is fogható a 
Mária Rádió a 104,4 MHz-en. 

A Gébárti tó melletti Boldogasszony kápolnához várják a szerve-
zők a nagymamákat október 5-én, kedden 15 órától, ahol Szent An-
na rózsafüzért imádkozzák el. Szeretettel várják a Nagymamákat és 
mindenkit, aki tiszteli Szűz Mária Édesanyját, Jézus Nagymamáját, 
Szent Annát. 
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„Teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod 
nékünk” 

 
Nem is olyan régen volt az a tavasz, amikor Gyümölcsoltókor fo-

hászt mondtunk a rügyező fákért, a bimbóért, amiből illatozó és 
csodaszép virág, majd pedig zamatos gyümölcs lehet; Szent Márk 
ünnepéhez közel kértük Isten áldását a vetésekre. Nyár elején, Sar-
lós Boldogasszony ünnepén, illetve Péter Pálkor pedig azért fohász-
kodtunk, hogy a betakarítási munkálatok gond nélkül történhesse-
nek. 

A földeken hantok alá rejtett mag azóta feltárta a benne rejlő 
képességet, bőséges terméssel ajándékozva meg az érte fáradó 
gazdát. Az emberszívekbe elvetett mag a vakációzó fiatalok szívéből 
egy nyár alatt vagy kiveszett, vagy csak öntözetlen maradt, figyel-
meztetve, hogy van még ugaron maradt talaj, töretlen föld, oltatlan 
vad alany, öntözetlen kert, amelyek újabb terepet adnak az ősszel 
megkezdett tanévre. De van olyan is amikor némely szem „harminc-
szoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott” ezzel ajándé-



kozva meg szülők, nevelők áldozatos munkáját. Így lesz életté a 
Mécs László által megverselt párhuzam: „Szántás-vetés humuszban, 

szerelemben, irtás-oltás fákban, gyerek-szívekben”. 
Azóta a Nap nyári forrósága már csak emlékeinkben létezik, az 

egyenlőtlen csapadékeloszlás miatti aszályos időszakról talán már 
csak az elemzők beszélnek, a jégverésre mára már csak a szőlő meg-
szaggatott és átlyuggatott levele és az itt-ott meghasogatott szőlő-
szemek engednek visszagondolni, vagy a földeken a tök lett jéggel 
ütött. 

Pár hónap leforgása alatt annyi minden történt, ami meghatároz-
za, hogy mit eszünk, mit iszunk az év fennmaradt részében, míg 
majd újra megajándékoz bennünket étellel és itallal a föld. Ilyenkor 
döbbenünk rá arra, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva. Ha a 
termés idején valami baj üti fel fejét, akkor veszélybe kerül az egész 
év. Ha a bőség idején nem becsüljük meg a kapott javakat, akkor az 
ínséges időben mihez nyúlhatunk, amivel csillapíthatnánk éhségün-
ket? Így még inkább becsben kell tartani mindent, amit kaptunk! 

Szent Pál egy alkalommal, amikor Timóteusnak ír, akkor utal egy 
olyan vitára, amelyben némely hívő megvetendőnek tart bizonyos 
ételeket. Még mindig a tiszta és tisztátalan étel gondolatvilága hatá-
rozta meg őket. Szent Pál igyekszik ebben is világos választ adni: 
„ezeket azért teremtette az Isten, hogy a hívő és igazságot ismerő 

ember hálaadással fogyassza.  Hiszen Istennek minden teremtmé-

nye jó, és semmi sem megvetendő, amit hálaadással veszünk ma-

gunkhoz, mert az Isten tanítása és az imádság megszenteli.” (1Tim 
4,3-5)” 

Tavaly is, amikor megvolt a terményszentelés, szentmisét köve-
tően gyerekek vihettek a kihelyezett zöldségből, gyümölcsből. Mint, 
akik már ki tudja mi óta nem ehettek, úgy haraptak bele a finomsá-
gokba. Mert ilyenkor még a megszokott ízek is ízletesebbek, a kívánt 
falatok is jólesőbbek, a gyümölcsök zamatosabbak, a zöldségek fi-
nomabbak, a lekvárok édesebbek. Nem azért, mert természetükben 
változnak meg, hanem azért, mert felismerjük, hogy megajándéko-
zottak vagyunk és a megáldott termények, különféle gyümölcsök, 
zöldségek, spájz polcáról levett kompótok, gusztusosan eltett sava-
nyúságok ajándék voltuk miatt tűnnek finomabbnak. Hozzáadott 
tartósítószert nem tartalmaz, de hozzáadott szeretetet sokszorosan. 

És noha mi fáradtunk vele, tudjuk, hogy miként a szentmise egyik 
imádságában fogalmazzuk „te mindezeket a javakat mindenkor Krisz-
tus, a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg, és adod 
nékünk.” Isten ajándékozó szeretete miatt lesz (finomabb) minden! 

 
Anyakönyvi hírek  
 

Keresztelés 

Bognár Kende: 2021. szeptember 26. 
Takács Luca: 2021. szeptember 26. 
Császár András: 2021. október 2. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Házasságkötés 

Horváth Bertold és Agg Andrea: 2021. október 1. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 
IFORMÁCIÓK A HÉTRE 

Október 4, hétfő, Assisi Szent Ferenc, 7 óra: + Mihályok és Teréz 
Október 5, kedd, Szent Faustina Kowalska szűz, 18 óra: + Terézia 

és Pál, Franciska és Gábor szülők, + Gábor fiú és + Péter unoka 
Október 6, szerda, Szent Brúnó áldozópap, 18 óra: + Szülők, 

nagyszülők; + Pál 
Október 7, csütörtök, Rózsafüzér Királynője, 18 óra: Élő Orsolya 
Október 8, péntek, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magya-

rország Főpátrónája, 7 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és hálá-
ból a Szűzanya tiszteletére 

Október 9, szombat, Szent Dénes püspök és társai, vértanú; 
Loenardi Szent János áldozópap, 11 óra: Zalaegerszeg váro-
sért, plébániánkért 

Október 10, Évközi 28. vasárnap 
7 óra: + Ferenc 
8.30 (Bazita): + Király József férj, édesapa, nagyapa és + szülei 
10 óra: Élő Henriett; Békefi és Horváth család élő és + tagjai 
11.30: Elsőáldozókért 
18 óra: + Szülők, testvérek 


