
Október 19, szombat, De Brébeuf Szent János, Jouges Szent Izsák 
áldozópapok és társaik vértanúk; Keresztes Szent Pál áldozópap, 7 óra: 
a Mária Légió élő tagjaiért 

Október 20, vasárnap, 11 óra: + Margit és István szülők 
18 óra: + Szülők és testvérek 

 
Egész októberben minden esti szentmise előtt negyed 6-tól rózsa-

füzér ájtatosságot végzünk. 
Előadás lesz a Szent Család Óvodában Isten szeretetéről október 

15-én, kedden délután 5 órakor, amelyre szeretettel várják a szülőket 
és a nagyszülőket. 

Az altemplom nagytakarításához kérünk segítséget október 17-én, 
csütörtökön délután 1 órától, amelyet a közelgő halottak napjára sze-
retnénk széppé tenni. Minden segítséget előre is hálásan köszönünk! 

A jövő vasárnap missziós vasárnap lesz, amelyen hitünk terjedésé-
ért, valamint a missziókban élőkért és dolgozókért imádkozunk. A jövő 
vasárnap perselygyűjtését a missziók javára ajánljuk fel. 

Két új emailes levelezőlistát indítunk, amelyekre már fel lehet irat-
kozni. Részletek a két héttel ezelőtti hírlevélben, valamint facebook 
oldalunkon találhatók. 

Megjelent a Martinus októberi száma, benne tájékoztató a Szent-
atya magyarországi látogatásával kapcsolatban. Az újság 150 Ft-ba 
kerül. Ugyancsak megjelent egyházmegyénk 2014-es kalendáriuma, 
amelyet a sekrestyében lehet megvásárolni 550 Ft-ért.  

 
Plébániai hírlevél: 

 

 

Plébániai imacsoport: 
 

 

 

 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett 
utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap: 
http://zeg3.martinus.hu • Hivatali idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 
óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 16-17 óra vagy telefonos egyeztetés-
sel • Keressenek minket a facebook-on is! 

Plébániai Hírlevél  
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Zalaegerszeg 

 

2013. október 13. - Évközi 28. vasárnap 
 

 

 

Levél Jézustól 
 
Drága Barátom! 
 
Apostolom által küldöm neked e le-

velet, mert tudatni vágyom veled, hogy 
milyen nagyon szeretlek, milyen hűsége-
sen vigyázom lépteidet, és hogy milyen 
nagyon szeretném, ha életednek tudatos 
része lehetnék.  

Ma reggel ébredéskor már ott voltam 
Veled a szépséges kelő napsugárban, és 
bearanyoztam szobádat. Reméltem, 
hogy "Jó reggelt" kívánsz majd nekem, 
de te nem tetted. Azt gondoltam akkor, hogy talán kissé még korán 
van, s azért nem veszel észre. 

Újból fel akartam hívni magamra a figyelmedet, amikor kiléptél az 
ajtódon. Könnyű szellővel megcsókoltam arcodat, bűvös virágillatot 
leheltem rád, majd madárénekkel szóltam hozzád... De te csak elmen-
tél mellettem.  

Később, a nap folyamán figyeltelek, amint a barátaiddal csevegsz. 
Milyen nagyon kívántam, hogy hozzám is beszélj! Vártam és vártam, 
de te csak mentél a magad útján vakon.  

Ma délután hűsítő záport küldtem neked. Ott voltam minden 
cseppjében; azután, hogy észrevegyél, még rád is kiáltottam néhány-
szor az ég dübörgő viharával, remélve, hogy rámfigyelsz majd. Puha 



felhők közé sokszínű szivárványt festettem az égre neked, gondolva, 
hogy biztosan észreveszel majd, de te csak rohantál, jelenlétemet ész-
re sem vetted...  

Ma este, hogy méltón búcsúzhass el a naptól, szépséges naple-
mentét küldtem neked, s utána millió csillagban mosolyogtam rád, 
remélve, hogy visszamosolyogsz majd, de te nem tetted. 

Ma éjjel, amikor lefeküdtél, holdfénnyel sugároztam be arcodat, 
hogy jelezzem, ott vagyok veled. Reméltem, hogy beszélgetsz velem 
majd egy kicsit, mielőtt elalszol, de nem szóltál egy szót sem. Ez na-
gyon fájt... Azért én veled maradtam, és vigyáztam rád egész éjjel, 
gondolva, hogy talán reggel, majd reggel köszöntesz engem. 

Nap mint nap megjelenek előtted az élet számtalan csodás esemé-
nyében, remélve, hogy barátodnak fogadsz. Én magam vagyok az Élet. 
Az én szeretetem irántad mélyebb, mint a legmélyebb óceán, és na-
gyobb, mint a kéklő ég. Szépség és nagyszerűség forrása vagyok, és 
amim van, mind meg szeretném osztani veled. 

 
Várok válaszodra! 
Örökké szerető barátod: Jézus 
 
 
Történetek a rózsafüzérről 
 
Egy jámbor szerzetes a XIII. században gyakran és szívesen imádko-

zott el ötven Üdvözlégyet egymás után. Egyszer imádságát követően 
látomásban megjelent előtte Szűz Mária, s homlokát ugyanannyi ró-
zsából font füzér díszítette, mint ahány Üdvözlégyet a szerzetes el-
mondott. A legenda szerint innen ered a rózsafüzér elnevezés. 

 
Egy hivatal folyosóján rózsafüzért találtak. Az ott dolgozó, köztu-

domásúlag vallásos hivatalnokot hívatták az irodába, felmutatván neki 
a talált rózsafüzért, hogy az övé-e? Gúnyos mosollyal várták, hogy 
hogyan tagadja le, hogy az övé. A hivatalnok megnézte - a talált ró-
zsafüzért és nyugodtan kijelentette, hogy nem az övé, mert az övé - 
zsebébe nyúlva elővette és felmutatta a saját rózsafüzérét - más.  

Súlyos operáció után a főorvos külön figyelmeztette az ügyeletes 
orvost, hogy súlyos fájdalmai lesznek az asszonynak, mozdulatlanul 
feküdjön. Ha roham jelentkezik azonnal csillapítót. Az éjszaka csönd 
volt. A főorvos meglepődötten kérdezte az asszonytól, hogy hogyan 
telt az éjszaka. Köszönöm főorvos úr, - volt a felelet -, eltelt az is. Már 
sokkal jobban vagyok. Fájdalma nem volt? Volt - mondta halkan -, de 
nem figyeltem rá. És, mintegy magyarázatképpen megmozdította ke-
zében a rózsafüzért. A főorvos egy pillanatig elgondolkozott, majd a 
többi orvoshoz fordult és szárazon kijelentette: Nos kolléga urak? Ehe-
lyett mit tudnánk ajánlani?  

 
I. János Pál pápa velencei bíboros, pátriárka korában a velencei San 

Lorenzo kórházban egy síró asszony betegágyához ment és megkér-
dezte: Mi bántja? 

- Sírok, mert érzem, nem sok van már hátra... Félek is, mert egész 
életemben kerestem, de máig sem találtam még meg a mennyország 
kulcsát.. 

A pátriárka a zsebébe nyúlt és rózsafüzérét a beteg asszony kezébe 
tette. 

- Íme, itt van a mennyország kulcsa. 
  

 

HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
Október 14, hétfő, Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú 7 óra: Püspök 

atya szándékára 
Október 15, kedd, Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító 18 óra: + 

Károly és Margit szülők 
Október 16, szerda, Szent Hedvig szerzetesnő; Alacoque Szent 

Margit Mária szűz, 18 óra: + Anna és József szülők és + hozzátartozók 
Október 17, csütörtök, Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú, 

18 óra: + István édesapa 
Október 18, péntek, Szent Lukács evangélista, 18 óra: + Teréz 


