
 

Szeptember 11, Évközi XXIV. vasárnap  
7 óra: + Mária és Lajos szülők, nagyszülők 
8.30 (Bazita): + Gergely és Mária szülők, István és Miklós testvé-
rek, + nagyszülők 
10 óra: + Mária és Sándor szülők 
18 óra: + Gál és Szakács szülők és a család élő tagjai 
 

A Családkapocs Egyesület Szalai Attila atya vezetésével gyalogos za-
rándoklatot szervez szeptember 10-én 10.45-től Zalacséb- Pusztacsatár 
útvonalon. Várunk mindenkit szeretettel, hogy közösen imádkozzunk 
családjainkért és a békéért. További részletek a kihelyezett plakáton és 
az Egyesület facebook oldalán olvashatók. 

Heti rendszerességgel ismét Gitár sulit indítunk olyan fiatalok számá-
ra, kik szívesen szolgálnának plébániánk Lélektől lélekig zenekarában. Az 
első megbeszélés szeptember 9-én, pénteken 16.30-kor lesz a plébánia 
közösségi termében. A tanfolyam ingyenes. Várunk minden érdeklődőt 
szeretettel! 

Szeptember 18-án, vasárnap a 8.30kor kezdődő bazitai és a 10 órakor 
kezdődő kertvárosi misén tarjuk Szentlélek hívó (Veni Sancte) szentmi-
sénket, melyre különösen is várjuk a tanuló ifjúságot, hittanosainkat és 
szüleiket! 

A Verbum Dei Missziós Családközösség a tanév során néhány szom-
bat délutánján csendes Lelki Napot szervez, melyre szeretettel várnak 
minden érdeklődőt.. Az alkalmak lehetőséget kínálnak a személyes Is-
tenkapcsolat elmélyítésére, Isten igéjének átimádkozása és a közösség 
megélése által. A első alkalom szeptember 24-én szombaton lesz 15.00-
18.00-ig, melyet Szentségimádás követ majd. Részvételi szándékukat, 
kérjük, a Plébánia Hivatalban, vagy e-mailben szíveskedjenek jelezni! 

Megjelent Plébániánk kiadványának, az Örömhírnek legújabb száma, 
amelyben értékes tanúságtételeket olvashatunk. Az újságos asztalról 
megvásárolható. 

Ismét figyelmükbe ajánljuk a Mária Rádió Zala hullámhosszát! Önkén-
teseink SZÍVHANG c. műsora minden pénteken 19 óra 15 perctől, rend-
kívüli adásaink a hét bármely napján 17 ó 45p és 19 ó 45p között hallha-
tóak a MR Zala műsorán a 104,4 mH-en. 

 

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 
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Apa, hogyan csináljam? 
 

Nem is olyan régen temettem 
valakit, akinek a már felnőtt 

gyermeke hangosan tett fel 
egy kérdést, amikor egy 
beszélgetésben mesélt 
édesapjáról, a hozzá fű-
ződő kapcsolatáról. Kér-
dése nem is annyira ne-
kem szólt, hanem önma-
gának, vagy talán min-

denkinek: „annyi sok 
mindent szerettem volna 

még megtanulni tőle, most 
ki fogja nekem ezeket elma-

gyarázni?” Megdöbbentő volt 
látni és hallgatni azt az embert, aki még fel-
nőttként is úgy érezte, van mit tanulnia édesapjától. 

Azért jutott eszembe ez az élethelyzet, mert a napokban olvastam ar-
ról, hogy egy Rob Kenneyt nevű férfi, elindított egy video sorozatot, 
amelyhez újabb és újabb részeket feltöltve próbál megtanítani olyan 
alapvető dolgokat, amelyeket talán minden gyermeknek az édesapjától 
kell(ene) megtanulni. „Apa, hogyan csináljam?” – ezzel a címmel, pár 
perces videókban tanít meg kezelni olyan hétköznapi élethelyzeteket, 
mint pl. a borotválkozás, autón kerékcsere, nem induló autó 
„bebikázása”, vagy éppen hogy miként kell tábortüzet gyújtani, grillez-
ni, nyakkendőt kötni, villanykörtét cserélni, lefolyóban lévő dugulást 
elhárítani, stb.  

Mindezt azért, mert úgy érezte, hogy, amikor neki leginkább szüksége 
lett volna az édesapjára, akkor hagyta ott őket és így nagyon sok do-



logból kimaradt. És miután életében megtapasztalta az édesapa hiá-
nyát, most elhatározta, hogy segíteni szeretne mai „sorstársainak”. 
Tanítani akarja őket, mert úgy gondolja, lehet, hogy nem ő a legtökéle-
tesebb ember, nem szakemberként ért mindenhez, de elég sok ismere-
te van dolgokról és azt szívesen átadja. 

Tanévkezdéskor nem is kaphattunk volna jobb motivációt. No, nem 
annyira a tanulóifjúságnak, hanem nekünk, felnőtteknek, és különösen 
apák, atyák. Mert a felnövekvő ifjúság tőlünk nem is annyira szaktu-
dást, lexikális ismereteket, bemagolt verseket, költők, írók és zenészek 
életrajzait, periódusos rendszer elemeinek adatait, történelmi évszá-
mokat, -helyeket, -személyeket, informatikai szakkifejezéseket várnak. 
Mert – noha az előbbiek is nagyon fontosak és jó, ha ezekből is tudunk 
valamit átadni – de talán mégsem ezt várják tőlünk, hanem használha-
tó tudást, ismeretet, tapasztalatot, életbölcsességet.  

Az iskolai oktatás lehetősége és kötelezően előírt volta sokszor elhite-
ti a világgal, hogy majd ott mindent megtanul a gyerek. És, amikor szö-
kő évente egyszer valami olyan élethelyzet adódik, amelyben a gyerek 
nem igazán jeleskedik, akkor meg számonkérően fejéhez vágjuk: „hát 

erre sem tanítottak meg az iskolában, akkor meg minek jársz oda?” 
Holott az iskola nem hivatott helyettesíteni a szülőket, csupán kipó-

tolja azt a szaktárgyi tudást, amelyeket nem biztos, hogy a legalapo-
sabban tudnánk átadni. De a gyermekek elsődleges nevelői továbbra is 
az édesapa és az édesanya. Hozzájuk kapcsolódnak aztán a testvérek, 
majd aztán a nagyszülők, rokonok, és ahogyan szélesedik a szociális 
hálója, úgy jönnek a barátok, pajtások, stb. 

Iskolába beíratjuk és elküldjük minden nap a gyereket, de van, amit 
nem lehet és nem is szabad lepasszolni. Van, amit a szülőtől kell elles-
niük! Milyen jó lenne, ha nem a google keresőbe, meg a youtube csa-
tornára pötyögnék be a gyerekek, hogy „apa/anya hogyan csináljam…”, 
hanem odamehetnének, megkérdezhetnék, átbeszélhetnék együtt az 
édesapákkal, édesanyákkal, szülőkkel! 

 

Plébániánk szeptemberi imaszándéka: Betegeinkért, hogy sohase 
érezzék feleslegesnek magukat, hanem – mint Krisztus társai a kereszt-
hordozásban – szenvedéseiket tudják felajánlani Istennek! És testük-
lelkük gyógyulást és üdvösséget nyerjen! 

 

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! 
 

Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztelés 

Horváth Olivér: 2022. augusztus 28. 
Németh Ábel: 2022. augusztus 28. 

Horváth Barnabás: 2022. augusztus 28. 
Draskovics Elena: 2022. augusztus 28. 

Farkas Tamás: 2022. augusztus 28. 
Farkas Vilmos: 2022. augusztus 28. 
Isten éltesse közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Mónok Jolán: 2022. augusztus 31. 
Nagy Imréné Bedics Magdolna: 2022. szeptember 1. 

Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Szeptember 5, hétfő, 7 óra: + Férj, édesapa, nagyszülő 
Szeptember 6, kedd, 18 óra: + Szülők és gyermekük: Tamás és élő 

Barbara 
Szeptember 7, szerda, Szent Márk, Szent István, Szent Menyhért 

áldozópapok, kassai vértanúk, 18 óra: + Édesanya és + testvér; 
Hálából a 95 év kegyelmeiért 

Szeptember 8, csütörtök, Szűz Mária születése (Kisboldogasszony), 
18 óra: + Mária édesanya 

Szeptember 9, péntek, Claver Szent Péter áldozópap, 18 óra: + La-
jos és Rudolf testvérek 

Szeptember 10, szombat, 7 óra:+ Ferenc  


