
 
szentmise előtt is biztosítunk lehetőséget a szentgyónás elvégzésére. Él-
jünk a bűnbocsánat ajándékával! 

A jövő vasárnap, október 7-én a 10 órás szentmisében adunk hálát a jó 
termésért. Az esti szentmise előtt, 17 órától a Rózsafüzér társulat tagjait 
várjuk közös rózsafüzér imádságra. 

Szintén jövő vasárnap lesz plébániánkon az elsőáldozás. 52 negyedik 
osztályos diák találkozik első alkalommal a szentáldozásban a szentségi 
Jézussal. Imádkozzunk értük. Az elsőáldozási szentmise 11.30 órakor kez-
dődik.  

A Szent Család Óvodába várnak minden érdeklődőt, október 9-én 17 
órától Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadására. Az előadás címe 
Fejleszt, vagy butít? - A képernyő és az internet hatásai.  

Folytatódik „A mai világ az evangélium fényében” szabadegyetemi 
előadássorozat a Szombathelyen a Püspöki Palotában. Részletek a hirde-
tőtáblán olvashatók.     

Október 20-án buszos zarándoklat indul Bécsbe, a Pázmáneumba 
Mindszenty József élete utolsó éveinek helyszíneire. Indulás a reggeli 
szentmise után a templom melletti parkolóból. Jelentkezni a Plébánia 
hivatalban lehet, részvételi díj 6100 Ft. További információk a kihelyezett 
szórólapokon. 

Plébániánk október 27-én Egyházmegyei Családi Lelki Napot szervez 
Családkapocs névvel. Érdekes programokkal várjuk mindazokat, akik sze-
retnének családjukkal, házastársukkal tartalmas napot eltölteni. Részletek 
a hírlevélben és a hirdetőtáblán olvashatók. 
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Imacsoport 
 

 

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 
szolgálat: hétfő: 9-12 óra; kedd: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 9-
12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 
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Plébániai Hírlevél  
 

2018. szeptember 30. 
Évközi 26. vasárnap 

 
 

 
 

 
Szentírás Vasárnapján - Levél Istentől 

 
 

Amikor leveszem a 
Bibliát a polcról, akkor 
már csak a méreteiből 
adódóan is nehezen asz-
szociálok arra, hogy egy 
levelet veszek a kezembe. 
Hozzá vagyunk szokva 
ahhoz, hogy manapság 
még a levélben is rövid-
ségre és tömör megfo-
galmazásra törekszünk. A 
telefonok korszakában, az 

SMS-ek világában, a különböző üzenő felületek által felkínált lehetőségek 
között nemcsak a fiatalok által használt szleng fogalmak alkalmazása dí-
vik, de sokszor nyelvtani szabályokat nélkülözve írunk meg egy-egy leve-
let. Így már nem is levél, hanem csak üzenet az, amit küldünk. Levelező 
lap küldése meg szinte teljesen ritkaságszámba megy. Nemcsak anyagi 
okai vannak ennek, hanem megváltozott még a kapcsolattartási stílusunk 
is. Igény még csak-csak lenne rá, de a fáradságot, plusz áldozatot alig vál-
laljuk. Még szerencse, hogy Istennek más mércéi vannak: Örök érvényű 
Igéit, fogyhatatlan szeretetét, szüntelen bizalmát nyújtja felénk. Nekünk 
csak át kell venni a levelet. Ajánlottan küldi. Érdemes elolvasni. Aki tüze-
tesebben vizsgálja, hasonló sorokra bukkan benne:  

Lehet, hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad 
(Zsolt 139,1). Azt is tudom, hogy mikor ülsz le és mikor állsz fel, (Zsolt 
139,2) minden utadat jól ismerem (Zsolt 139,3). Még hajszálaidat is mind 
számon tartom (Mt 10,29-31), mert saját képmásomra teremtettelek 
téged (Ter 1,27). 



Bennem élsz, mozogsz, bennem létezel (ApCsel 17,28), mert tőlem 
származol (ApCsel 17:28). Már fogantatásod előtt is ismertelek (Jer 1,4-5). 
Születésed idejét és helyét pontosan meghatároztam (ApCsel 17,26), cso-
dálatosan alkottalak meg (Zsolt 139,14). Én formáltalak édesanyád méhé-
ben (Zsolt 139,13), és én segítettelek a világra azon a napon, amikor meg-
születtél (Zsolt 71,6). Nem vagyok tőled távol, és nem haragszom rád, 
hanem teljes szívemmel szeretlek (1Jn 4,16). Vágyom arra, hogy szerete-
temmel elhalmozzalak, egyszerűen azért, mert a gyermekem vagy, és én 
atyád vagyok (1Jn 3,1). 

Minden jó ajándék az én kezemből származik (Jak 1,7), mert én gon-
doskodom rólad, én töltöm be minden szükségedet (Mt 6,31-33). 

Jövődre vonatkozó tervem mindig is reménnyel volt tele (Jer 29,11), 
mert örökkévaló szeretettel szeretlek (Jer 31,3). 

Soha nem hagyok fel azzal, hogy jót tegyek veled (Jer 32,40), mert az 
én kincsem vagy (Kiv 19,15). Arra vágyom egész szívemmel és lelkemmel, 
hogy biztos alapot adjak neked (Jer 32,41). Nagyszerű és csodálatos dol-
gokat szeretnék mutatni neked (Jer33,3). Megtalálsz engem, ha teljes 
szíveddel keresel (MTörv 4,29).  

Ha bennem leled örömödet, én betöltöm szíved vágyait (Zsolt 37,4), 
hiszen én adtam neked ezeket a vágyakat (Fil 2,13). Sokkal többet vagyok 
képes megadni neked, mint amit elképzelni tudnál (Ef 3,20). Ha a szíved 
összetört, én közel vagyok hozzád (Zsolt 34,19).  

Ahogy a pásztor vállára veszi a bárányt, úgy hordoztalak én is a szí-
vemhez közel (Iz 40,11). Egy napon letörlök majd minden könnyet a sze-
medről, (Jel 21,3-4) és elveszek minden fájdalmat, ami miatt a földön 
szenvedtél (Jel 21,4). 

Atyád vagyok és szeretlek (Jn 17,23). Annyira, amennyire fiamat, Jézust 
szerettem, mert Jézusban mutattam meg neked szeretetemet (Jn 17,26). 
Őbenne pontosan bemutattam, hogy milyen vagyok (Zsid 1,3). Azért küld-
tem el őt, hogy bebizonyítsam, veled vagyok (Róm 8,31), és elmondjam, 
hogy nem tartom számon vétkeidet (2 Kor 5,18-19).  

Jézus azért halt meg, hogy te meg én kibékülhessünk egymással (2 Kor 
5,18-19). Az ő halála volt szeretetem legmélyebb kifejezése (1Jn 4,10). 
Odaadtam mindent, amim volt, hogy elnyerhessem szeretetedet (Róm 
8,32). Ha befogadod fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be (1Jn 2,23), és 
soha semmi nem választhat el téged többé szeretetemtől (Róm 8,38-39). 
Én mindig Atya voltam, és mindig Atya leszek (Ef3,14-15). Kérdésem ez: 
Akarsz-e a gyermekem lenni (Jn 1,12-13)? Várok rád (Lk 15,11-32). 
 

Anyakönyvi hírek 
Temetés 

Temlén István: 2018. szeptember 26. 
Nyugodjék békében! 

 

 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje  
 

Október 1, hétfő, A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz 
szűz és egyháztanító, 7 óra: A Plébánia híveiért 

Október 2, kedd, Szent Őrzőangyalok, 18 óra: A Sütő család + tagjai 
Október 3, szerda, 18 óra: + László 
Október 4, csütörtök, Assisi Szent Ferenc, 18 óra: A Kis család élő és + 

tagjai 
Október 5, péntek, 18 óra: + Teréz és Lajos 
Október 6, szombat, Szent Brúnó áldozópap, 7 óra: + Szülők 
Október 7, Évközi 27. vasárnap 

7 óra: + Szülők, testvérek 
8.30 óra (Bazita): + Rába Imre atya (+ 6.évf.) 
10 óra: Hálából szülők 65., gyermekeik 23. házassági évfordulója 
alkalmából 
18 óra: Miklós és Kis család + tagjai 
 

Mai a 18 órai szentmise után esti muzsikára várjuk a zenebarátokat. Ez 
alkalommal Dankos Attila orgonaművész és növendékei adnak koncertet. 
A program plakátja a honlapunkon és a hirdetőtáblán található.  

Énekkarba várjuk azok a jelentkezését, akik szívesen vállalnak énekes 
szolgálatot. Próbák vasárnaponként 9 órától vannak a plébániatemplom-
ban. 

Október a Szűzanyának szentelt hónap, amely során rózsafüzér imád-
ságot végzünk keddtől péntekig 17 órától. Szeretettel várjuk a Testvére-
ket az égi édesanya köszöntésére.  

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön 17 
órától imaóra papi hivatásokért, majd 18 órától szentmise, pénteken 17 
órától szentségimádás, majd szentmise, szombaton pedig reggel 6 órától 
a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el. Csütörtökön is és pénteken is már  


