
Július 29, péntek, Szent Márta, Szent Mária és Szent Lázár, 7 óra: 
Igeliturgia 

Július 30, szombat, Aranyszájú Szent Péter püspök és egyháztanító, 
7 óra: + Ildikó feleség, édesanya (+24. évf.) 

Július 21, Évközi XVIII. vasárnap  
7 óra: + Szülők, keresztszülők, + Éva 
8.30 (Bazita): Szentháromság tiszteletére 
10 óra: + Sebők János 
18 óra: + Vincze János 

 

A 10 órakor kezdődő szentmise után kerül sor a közlekedési eszközök 
megáldása, amely Szent Kristóf ünnepéhez kapcsolódik, s amelyet plébániánk 
a Magyar Autóklub Zalaegerszegi Szervezetével közösen rendez meg. Köszön-
jük az Autóklubnak és munkatársaiknak segítségüket! 

Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy ezen a héten keddtől pénte-
kig– papi lelkigyakorlat miatt – plébániatemplomunkban nem lesz szentmise. 
Lelkipásztori munkatársaim minden nap a reggeli szentmisékkel megegyező 
időpontban (7 órakor) igeliturgiát tartanak. Mindazok, akik szívesen szentelik 
meg közös imádsággal a napjukat várjuk szeretettel. Amennyiben szentmisé-
re szeretnének eljutni, kérjük, hogy a szomszédos plébániák templomaiba 
keressenek erre alkalmat! 

Július 26-án, hónap utolsó keddje lévén, a reggeli igeliturgiát követően 
szentségimádásra és közbenjáró imára nyílik lehetőség. Imaszándékokat a 
kihelyezett füzetbe tudnak felírni. 

Plébániánk kiadványának, az Örömhírnek legújabb száma az újságos asz-
talról megvásárolható. 

Sok szeretettel várják a Testvéreket Vasvárra búcsúi szentmisékre, melyek 
részletei a hirdetőtáblán olvashatók. 

Augusztus 15-én 19 órától ismét St. Martin koncert lesz templomunkban. 
Jegyek a Plébánia Hivatalban is kaphatók. Részletek a kihelyezett plakáton 
olvashatók. 

Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja pót-
felvételt hirdet a 2022/2023-as tanévre osztatlan egyszakos hittanár-
nevelőtanár, kétszakos hittanár-nevelőtanár-közismereti szak, alapszakon 
katekéta-és lelkipásztori munkatárs szakokra. Jelentkezési határidő: kétsza-
kos képzésnél: 2022. augusztus 5.; alap- és osztatlan egyszakos képzésnél: 
2022. augusztus 10. További részletek a plakáton olvashatók. 
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Plébániai Hírlevél 
2022. július 24. 

Évközi 17. vasárnap 
 

 

Gyerekek díszei 

 
Nemcsak hittantáborban, hanem ha az utcán összefutok gyerekekkel, 

különleges látvány, ahogyan a kezük szárán ott sorakoznak a különbö-
ző belépőjegyekként szolgáló, színes karszalagok. Büszkén hordják, 
mert ezek árulkodnak arról, hogy hányszor voltak csobbanni, merrefelé 
jártak. Emlékeztetik őket is, de inkább a környezetük számára figyelem 
felhívó a sok karszalag. Ezek is díszek. 

De ott vannak még a fonalból, vagy „scooby szálakból” készített fona-
tok, amelyek megintcsak valami tábori emléket őriznek, vidám pillana-
tokra emlékeztetnek. Rikító színeik szinte világítanak. A nyakláncok 
kézzel készített medáljai, zsugorfóliára rajzolt emlékei, pirográf techni-
kával készült kis bilétái a felnőtteknek szinte értéktelenek, de a gyere-
keknek benne van az emlékük, a munkájuk, a kreativitásuk, a próbálko-
zásuk, hogy valami szépet alkossanak. Ezek is díszek. 

A tábori pólók, vagy sapkák és a szilikon karszalagok ugyanazt hiva-
tottak üzenni: akin meglátják, egyből tudják, hogy összetartoznak, 
ugyanúgy részesei voltak egy élménynek, befogadói valami impulzus-
nak, amely kitörölhetetlen emlékként marad meg gondolatvilágukban. 



Egy-egy kis apróság, ami felidézi a későbbiekben is a varázslatos pilla-
natokat, a nyári játékokat, a felhőtlen és gondtalan boldogságot. Ezek 
is díszek. 

… 
Szinte folyamatosan jönnek elő a gondolatok, hogy mik is a mai gye-

rekek díszei. Mert alapvető gyermeki ragyogásukat és szépségüket 
még fokozni akarják azzal, hogy díszítik magukat. Életkoronként talán 
változik, hogy mit is használunk díszként, de a vágy, hogy egy dísszel 
valamit üzenjek a körülöttem élőknek, ez folytonos marad. 

Ezért volt számomra érdekes most, az Idősek Világnapjához, Szent 
Anna és Szent Joachim (július 26.) ünnepéhez közeledve, hogy találkoz-
tam egy nagyon szép szentírási idézettel: „Gyermekeinek gyermeke az 

öreg koronája, a gyerekek díszei meg az ősök.” /Péld 17,6/. Az idősek-
ről úgy beszél, mint a gyermekek díszei. De vajon igaz ez még a mai 
gyerekekre, fiatalokra, unokákra is, hogy büszkén tekintenek a nagy-
szülőkre, nem, mint valami szégyellni valóra, hanem díszre, akiket szí-
vesen megmutatnak, akikről szívesen sztoriznak, akikkel az együtt töl-
tött idő olyan, mint valami varázslatos kaland, hiszen évtizedes múltba 
lehet visszaröppenni velük, akik olyan dolgokról tudnak mesélni, amit a 
mai gyerekek már csak WR szemüvegen keresztül tudnának megnéz-
ni… 

Néha azonban tényleg díszek, de olyan értelemben, hogy „csak dí-
szek”. Díszként tekintenek rájuk, mint a polcon egy váza, vagy mint egy 
kép a falon. Ha van, van, ha nincsen, akkor nincs, majd lesz helyette 
másik, vagy más. Díszként kezelik, mint valami kelléket, amire ha szük-
ség van, elővesszük, ha nincsen, akkor meg elrakjuk, mint valami téli-
kabátot. 

És vajon mi a helyzet az imént említett bibliai részlet első tagmonda-
tával? Tényleg korona még a gyermekek gyermeke? Az unokára tud-
nak-e úgy tekinteni a mai nagyszülők, mint életük megkoronázása? 
Amikor szólnak a szülők, hogy „nagypapa, nagymama tudnál ma vi-
gyázni a kisunokádra?” és a válasz az, hogy nem jó, mert a nyugdíjas 
klubbal tekézni megyünk, meg virágkiállításra, meg ulti-party, meg fod-
rász szalon… Koronaként, ékszerként tekintenek-e még a mai gyermek-
re, unokára? Ha azt mondanák valakinek, hogy egy estére a magyar 
szent koronát az ő házába/lakásába kellene elszállásolni, valószínű, 
hogy heteken keresztül takarítanánk, rendet raknánk, kiglancolnánk az 

egész kuckót, de ha az unokára kell vigyázni, akkor az sokaknak nyűg, 
teher, probléma. 

Eltávolodott egymástól a három nemzedék (nagyszülők-szülők-
gyerekek), megroppant valami eredendően szép, valami ősi kapocs. Ez 
a világnap nem egy a sok közül, hanem azt hivatott erősíteni, hogy a 
különböző generációk újra találjanak egymásra, ismerjék fel a kölcsö-
nös egymásra utaltságukat, a kapcsolatukban rejlő gazdagságot, az 
együtt töltött időben megélhető lehetőséget. 

Imádkozzunk azért, hogy a gyermekek, unokák valóban az öregek ko-
ronájává lehessenek, a gyermekeknek pedig a nagyszülők legyenek 
megbecsült díszeik! 

 

Plébániánk júliusi imaszándéka: Hálát adunk azokért, akik jelenleg is 
ellátják szertartásainkon a kántori szolgálatot, de kérjük Istent, hogy 
ajándékozzon meg minket egy olyan állandó kántorral, aki orgonajáté-
kával segíti liturgiáink és ünnepeink szépségét, segít bennünket Isten-
hez fordulni! 

 
Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulá-

sáért: 
Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a 

mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz 
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének 
hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges 
lelkületet! Ámen. 

Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Július 25, hétfő, Szent Jakab apostol, 7 óra: + József férj, édesapa, 

+ szülők, nagyszülők 
Július 26 kedd, Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz 

Mária szülei, 7 óra: Igeliturgia 
Július 27, szerda, Szent Charbel Makhlouf áldozópap, 7 óra: Igeli-

turgia 
Július 28, csütörtök, 7 óra: Igeliturgia 
 


