
10 óra: + József és Mária szülők, és gyermekeik 
18 óra: + Erzsébet és Lajos szülők, László és Jenő testvérek 
 

Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz július 29-én, kedden 
az esti szentmise után.  

Augusztus 1-jén kezdi meg lelkipásztori szolgálatát plébániánkon 
Szakál Szilárd atya. Fogadjuk őt szeretettel és imádsággal! 

A Zalai Boldogasszony Alapítvány lelki délelőttöt tart augusztus 1-
jén, pénteken 10 órától a Rendelőintézet 428-as tárgyalójában. Égi és 
földi édesanyánk címmel Szalai Attila atya tart előadást. Mindenkit 
szeretettel várnak. 

Karitász-imaóra lesz elsőpénteken, augusztus 1-jén 17 órától.  
Plébániánk pályázatot hirdet kántor – adminisztrátor – hitoktató 

munkakör betöltésére. A részletes pályázati feltételek honlapunkon és 
Facebook-oldalunkon találhatók meg.  

A Mária-tisztelők Szeretetláng fesztiválja lesz augusztus 30-án 9-18 
óra között Máriaremetén, amelyre autóbuszt indítunk. A találkozó 
részletes programja az elmúlt heti Hírlevélben és honlapunkon szere-
pel. Az autóbusz viteldíja: 5 000 Ft, jelentkezni Tausz Rózsánál lehet a 
sekrestyében. 

A Szent Család Óvoda óvodapedagógust keres. Jelentkezni az óvo-
da vezetőjénél lehet. 

A Mária Rádió által szervezett vasvári gyalogos zarándoklatról in-
formáció található az elmúlt heti Hírlevélben és honlapunkon.  
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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: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 16-
17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél  
 

2014. július 27. 
Évközi 17. vasárnap 

 
 

 

 
 

 
A három fa legendája 
 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer hegycsúcs, ahol három kis fácska 

állt és arról álmodozott, mi lesz majd belőle, ha megnő. 
Az első fácska vágyakozva nézett fel a csillagokra, amelyek úgy szik-

ráztak fölötte, akár a gyémánt. „Szeretnék kincsesláda lenni!”- kiáltott fel. 
„Beborítva arannyal és telve gyönyörű drágakövekkel. Én leszek a legcso-
dálatosabb kincsesláda az egész világon!” 

A második tekintetével követte a kis patakot, ami szokott útján csör-
gedezett a tenger felé. „Jó volna büszke hajónak lenni” - sóhajtotta – „át-
szelni a viharos tengert, hatalmas királyokat vinni egyik parttól a másikig! 
Belőlem lesz a legerősebb tengerjáró az óceánokon!” 

A harmadik kicsi fa lenézett a völgybe. Férfiak és nők sietősen tették a 
dolgukat a forgalmas kisvárosban. „Én egyáltalán nem akarok elmozdulni 
erről a helyről” - mondta. „Szeretnék olyan magasra nőni, hogy amikor az 
emberek megállnak, hogy megnézzenek, felemeljék tekintetüket az ég 
felé és Istenre gondoljanak. Én leszek a legmagasabb fa a Földön!” 

Múltak az évek. Eső jött és sütött a nap, s a három kis fa nagyra és 
magasra nőtt. 

Egy szép napon három favágó ballagott fel a hegyoldalon. Egyikőjük 
megpillantotta az első fát és azt mondta: „Csodálatos ez a fa! Éppen erre 
van szükségem.” És a fa eldőlt a fényesen csillogó fejsze csapásai alatt. 
„Most lesz belőlem az a szép kincsesláda” - gondolta a fa – „csodás kin-
cseket kapok majd.” 

A másik favágó a második fát szemelte ki. „Ez a fa erős. Pontosan ilyen 
kell nekem.” És eldőlt a második fa is a fejsze ütéseire. „Végre átszelem a 
tengert!” - gondolta. ,,Büszke hajó leszek, királyoknak való!'' 



A harmadik fa úgy érezte. hogy egy pillanatra a szíve is megáll, amikor 
az utolsó favágó ránézett. Ott állt egyenesen és magasan, büszkén mu-
tatva az égre. De a favágó nem nézett fel oda. ,,Nekem bármelyik fa meg-
teszi” - mormogta. 

Az első fa egy asztaloshoz került. De az öreg asztalos nem gondolt 
kincsesládára. Gyakorlott kezei alól egy jászol került ki. A szép fa nem 
gyémánttal és drágakövekkel lett tele, hanem fűrészporral és szénával az 
éhes állatok számára. 

A második fa mosolygott, amikor a favágó elvitte a hajóépítőhöz. De 
nem valami nagy és erős tengerjáró hajó készült belőle, hanem a fűrésze-
lés és kalapácsolás után egy egyszerű halászbárka állt a víz partján. Mivel 
túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy tengerre szálljanak vele, ezért egy 
tavon hajóztak rajta egyik parttól a másikig. Mindennap átható halbűz 
töltötte be és lassan beivódott a hajó deszkáiba, gerendáiba. 

A harmadik nagyon meglepődött, amikor a favágó gerendákra hasítot-
ta és otthagyta egy farakásban. „Soha nem akartam más lenni, csak állni a 
hegytetőn és Isten felé mutatni.” 

Sok-sok nap telt el és sok-sok éjszaka. A három fa már majdnem elfe-
lejtette egykori álmát. De egy éjjel egy fénylő csillag gyúlt ki éppen afö-
lött az istálló fölött, amelyikben a jászol állt. Vándorok érkeztek és egy 
fiatal nő fektette gyermekét a jászol puha szalmájára. „Bárcsak jobb helyet 
készíthetnék néki!” - sóhajtott fel a férfi, aki mellette volt. Az anya meg-
szorította a kezét és mosolygott. A csillag rásütött a fényes és erős fára. 
„Ez a jászol a legjobb hely neki” - mondta a asszony. És az első fa rájött, 
hogy most nála van a világ legnagyobb kincse. 

Évek múltán egy este fáradt utasok szálltak fel a halászhajóra. Egyikük 
azonnal elaludt, ahogy a hajó kifutott a tóra. Éjjel hirtelen feltámadt a szél 
és a víz fölött hatalmas vihar kerekedett. A hajó hánykódott az óriási hul-
lámok tetején. Tudta, hogy nem elég erős ahhoz, hogy az utasokat ilyen 
nagy szélben és esőben épségben a partra vigye. Ekkor felébredt a fáradt 
vándor. Felállt, kinyújtotta karját és annyit mondott: „Csend!” - és a vihar 
elült. Olyan gyorsan, mint ahogy kezdődött. A második fa tudta, hogy a 
leghatalmasabb király volt ott azon az éjszakán. 

Egy péntek reggel előhúzták az utolsó fából készült gerendákat is a 
rég elfelejtett rakásból. Összeácsolták, majd egy tomboló és gúnyolódó 
tömegen hurcolták keresztül. Megborzongott, amikor néhány katona egy 
ember kezeit szögezte gerendáihoz. Rútnak és kegyetlennek érezte ma-

gát. De vasárnap reggel, amikor a Nap sugaraival fellármázta a levegőt és 
a Földről az öröm áradt, tudta a harmadik fa, hogy Isten szeretete min-
dent megváltoztatott. 

Ez tette gyönyörűvé az első fát. Ettől lett erős a második. És ha valaki 
valamikor a harmadik fára gondolt, annak Istenre kellett gondolnia. 

 
Anyakönyvi hírek 

 
Keresztelés 

Koczor Hanna: 2014. július 20. 
Fodor Olivér: 2014. július 20. 

Bezlay Janka Elena: 2014. július 20. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Házasságkötés 

Boronyák Zoltán – Szabó Andrea: 2014. július 26. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Július 28, hétfő, 7 óra: A Plébánia híveiért 
Július 29, kedd, Szent Márta 

7.30 óra: Dénes Vilmos temetési szentmiséje 
9.45 óra: (Bazita): Neszmélyi Endréné Bödör Ilona temetési 

szentmiséje 
18 óra: + Ildikó feleség és édesanya 

Július 30, szerda, Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és egy-
háztanító, 18 óra: + Anna édesanya, nagymama és anyós 

Július 31, csütörtök, Loyolai Szent Ignác áldozópap, 18 óra: + Osz-
kár férj 

Augusztus 1, péntek, Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyház-
tanító, 18 óra: + József férj és édesanyja 

Augusztus 2, szombat, 7 óra: + Beke család 
Augusztus 3, vasárnap, Évközi 18. vasárnap 
 8.30 óra: (Bazita): + Kámán nagyszülők és Mária édesanya 


