
 
 A holnapi napon van Szent Imre herceg ünnepe. Imádkozzunk a 

magyar ifjúságért, hogy erényes életükkel méltó utódai lehessenek 
Szent István fiának! 

November 10-én, szombaton délelőtt 10 órakor ünnepi püspöki 
szentmise lesz Szombathelyen Egyházmegyénk védőszentjének, Szent 
Márton tiszteletére, amelyre Püspök atya várja az Egyházmegye híveit. 

November hónappal elérkeztünk az egyházi év végéhez. Hogy méltó 
módon tudjunk hálát adni a kapott kegyelmekért, ezért több napos 
programsorozatot szervezünk november végére, Krisztus Király ünne-
pére. Bátorítjuk a híveket, hogy vegyünk részt majd a programokon: 
November 23-án, a hónap utolsó vasárnapját megelőző pénteken lesz 
Imaiskola, amelyre várjuk mindazokat, akik vágynak arra, hogy a Szent-
írás személyes átimádkozásával figyelje Isten hozzá szóló üzenetét. A 
program végén, 19 órától 24órás Szentségimádás veszi kezdetét. Az 
eseményt a Szent Márton Légió koordinálja. Kérjük a híveket, hogy 
már most jelentkezzenek egy-egy időszakra, hogy az éjszaka folyamán 
az Oltáriszentségnél folyamatos legyen a virrasztás.  

November 24-én 18 órától Egyházzenei előadás lesz a templomban: 
Horváth Gábor atya és Dr. Kovács Szilárd orgonaművész közreműködé-
sével, amely a 19 órakor kezdődő koncerttel zárul. 

Az Egyházmegye egylapos falinaptára az újságos asztalról vásárolha-
tó meg 40 Ft-ért. Az Élő Kenyér és az Adoremus novemberi számai 
átvehetők a sekrestyében, a Martinus egyházmegyei újság legújabb 
száma pedig megvásárolható az újságos asztalról. 

Még kapható plébániánk magazinja az Örömhír, amely adomány el-
lenében elvihető 

Honlap 
 

 

Facebook 
 

 

Hírlevél 
 

 

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! • Hiva-
tali szolgálat: hétfő: 9-12 óra; kedd: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; csü-
törtök: 9-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél 
 

2018. november 4. 
Évközi 31. vasárnap 

 

 
 
A Duna (rejtett) kincsei   

  
 
A hetek, sőt hónapok óta tartó szárazság, csapadékszegény idő-

járásnak több olyan hozadéka is van, amelyre igazán nem is gondolhat-
tunk. Újságok cikkeznek arról, hogy nap-nap után dőlnek meg az októ-
ber végi rekordok a hőmérsékletet tekintve. Emellett, hogy folyóink is 
megérzik a csapadék utánpótlásának hiányát: medrükben bőven elfér-
nek, vizük tisztább lett, hiszen kevesebb hordalékanyag kerül bele, és 
felszínre kerülnek olyan dolgok, amikről eddig nem is sejtettük, hogy 
ott vannak. 

Így történt az is, hogy a Duna érdi szakaszánál a szabaddá vált 
mederrészben régészeti leletet, egy Szent Györgyöt ábrázoló kolompot 
találtak. További keresés, szakmai vizsgálódás után pedig egyre több 
régi, ezüstpénzt, különböző nemesfémből vert érméket találtak. Pár 



éve a Seuso-kincsek, most pedig ezek a leletek árulnak el újabb epizó-
dokat a történelemből. 

De akkor most fontosabb, értékesebb a Duna? 
Európa második leghosszabb folyama, 10 országot köt össze és 

egyben 2850km –en keresztül választja ketté Európa szárazföldi részét. 
Számos település és város, valamint 4 főváros mindennapi életének és 
kultúrájának meghatározó része. Látképe meghatározza ezen városok 
arculatát.  Európának ez a gyönyörű folyója méltán ihletett már meg 
sok művészt. Johann Strauss- Kék Duna keringője, Johann Christian 
Brand Dunai látkép című festménye,  vagy éppen József Attilának A 
Dunánál című verse olyan kincs, amely nem csak az aszályos időszak-
ban kerülhet a felszínre. 

Ahogy a választott nép történelmében a Jordán folyó meghatá-
rozó szerepet tölt be, úgy Európa és drága, magyar hazánk életében a 
Duna tölt be hasonló szerepet. Éppen ezért talán nem is a Dunában 
kell keresnünk a kincset, mert a kincs maga a Duna. Kék vize, amely 
most még átlátszóbb és tisztább millióknak ad életet, Medrének és 
árterének pazar flórája és faunája szinte számba vehetetlen gazdagsá-
got, kincset rejt magában.  

Ám most, az alacsony vízállásos időszakban oda tudunk figyelni 
pár olyan dologra, amelyekre eddig lehet, hogy nem is gondoltunk. 1. 
A Duna vize sem kiapadhatatlan. Egy olyan folyam, amely Budapestnél 
már 2350 m³/s vízhozammal rendelkezik, el sem tudjuk képzelni, mi 
lenne, ha teljesen kiapadna. Pedig ami ezelőtt még természetesnek 
látszott, mára már egyértelműen ajándék. Hálásnak kell lennünk, hogy 
a Dunában egyáltalán folyik víz! 2. Ha a Duna  beszélni tudna… És tud! 
Tud mesélni, bár nem szavakkal. Egy előkerülő hídpillér korszakokról 
mesél, amikor nem a mai több, mint 300 híd kötötte össze jobb és bal 
partját, hanem olyanok is, amelyek emlékét csak fényképek őrzik, na 
és az elmerült pillérek. Most, hogy hajóroncs vált láthatóvá, mesél 
kereskedelemről, hadviselésről, népekről és a halászatról, ami mindig 
is megélhetési forrás volt. 3. A Duna vize is ugyanolyan tiszta és átlát-
szó tud lenni, mint pl. a sokat dicsért tengerek vize. De tisztaságát csak 
ilyenkor tudja megmutatni, amikor nem ömlik belé mindenhonnan 
hordalékos víz. Így a Duna vize sem koszos, csak maximum zavaros. 
Ezért talán elmondhatnánk mi is: a mi életünk sem szennyes annyira, 
csak egy kicsit zavaros, ha lenne időnk lecsillapodni, ha nem folyna 

belénk olyan sok helyről mindenféle hordalék, csak tiszta víz torkolna 
belénk is mindig, akkor sok kincs bennünk is láthatóbb lenne. 4. A Du-
na akkor is el tud kápráztatni minket, ha éppen nem nagy, hatalmas, 
ha nem fékevesztettként tarol mindent, mi útjába áll, hanem akkor is, 
amikor szerényebb, kisebb, amikor visszahúzódóbb. Mi is még több, 
bennünk rejlő kincset tudnánk megmutatni a világnak, ha olykor-
olykor egy kicsit csendesebbek, kisebbek, visszahúzódóbbak lennénk. 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Kovács Flórián: 2018. október 28. 
Tihanyi Félix: 2018.október 28. 

 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

A heti szentmisék rendje:  

  
November 5, hétfő, Szent Imre herceg, 7 óra: Püspök atya szándé-

kára 
November 6, kedd, 18 óra: + Imre édesapa és fia György 
November 7, szerda, 18 óra: Beteg Jutkáért és beteg gyermekért 
November 8, csütörtök,  
 Bazitán 9.45 órakor gyászmise + Németh Lászlóért, majd 10.30 

órakor temetés 
 18 óra 
November 9, péntek, A lateráni bazilika felszentelése, 18 óra 
November 10, szombat, Nagy szent Leó pápa és egyháztanító, 7 

óra: + Ferenc 
November 11, Évközi 32. vasárnap 

7 óra: + Piroska, Mária és Dezső és + nagyszülők 
8.30 óra (Bazita): +Sárdi Sándor (+ 15.évf.) és +  nagyszülők 
10 óra: + József férj, édesapa, nagyapa (+ 2.évf.) 
18 óra: + Margit és Ferenc szülők 

 


