
Június 21, Évközi 12. vasárnap 
 7 óra: + Nagyszülők 

8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Szülők és nagyszülők 
18 óra: + Imre és Gizella szülők és nagyszülők 

Az elmúlt vasárnap a perselygyűjtést az altemplomban készülő mo-
zaik céljára ajánlottuk fel. 132 350 Ft gyűlt össze. A gyűjtés egyéb 
adományokkal is frissített állását hétről-hétre a hirdetőtáblán lehet 
megtalálni. Köszönjük szépen az adományokat!  

Ma délután 16 órától zenés dicsőítésre várjuk a családokat! 
Felhívjuk a Testvérek figyelmét, hogy a héten pénteken kivételesen 

nincs hivatali szolgálat a plébánia hivatalban. 
A jövő szombaton, június 20-án délelőtt 10 órakor lesz a diakónus- 

és papszentelés Szombathelyen. Bihal Zoltán celldömölki és Böjti Ba-
lázs becsehelyi diakónusokat pappá, Takács András szentgotthárdi 
akolitust pedig diakónussá szenteli püspök atya. A szentelendőket a 
Martinus e havi számából jobban is megismerhetjük. Imádkozzunk 
buzgón értük! 

A szentmiseszándékokat a plébánia hivatalban és a sekrestyében 
lehet előjegyezni a második félévre.  

Megjelent plébániánk színes magazinjának, az Örömhírnek nyári 
száma. A 16 oldalas dupla szám az újságos asztalról vihető el. A 
nyomdai költségekre hálásan fogadjuk a legkisebb adományt is.  

A Martinus júniusi száma 170 Ft-ért vásárolható meg, a Mária Rádió 
programfüzete pedig ingyenesen vihető el. 
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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  
 

2015. június 14. 
Évközi 11. vasárnap 

 
 

 

 
 

 
 
Boldog Ferenc és Boldog Jácinta ereklye érkezik plébániánkra 
 
Közösségünk minden tagja szá-

mára ismert, hogy plébániánk és plé-
bániatemplomunk védőszentjét a 
Szűzanya Szeplőtelen Szívében tisz-
teli. A Szeplőtelen Szív tisztelete a 
fatimai jelenésekig nyúlik vissza, ahol 
a Szűzanya kérte a pásztorgyerekek-
től és minden hívőtől, hogy biza-
lommal fohászkodjanak az ő szerető 
szívéhez, s rajta keresztül nyújtsanak 
engesztelést azért a sok rosszért, 
amellyel az emberek megbántják a 
Jóistent. Ezért tartunk minden hónap 
13-án fatimai estét, s ezért imádkoz-
zuk közösen a fatimai rózsafüzért 
minden első szombaton. Ezzel is kö-
vetjük a Szűzanya kérését. Plébánián-
kon fontosnak tartjuk tehát, hogy 
tovább őrizzük a fatima jelenések emlékét, s munkálkodjuk a Szűzanya 
üzeneteinek életre váltásában.  

Az elmúlt hetekben plébániánknak Püspök atya segítségével sike-
rült felvennie a kapcsolatot António Marto leiria-fatimai püspökkel. 
Azzal a nem titkolt céllal tettük ezt, hogy szorosabb kapcsolatot alakít-



sunk ki védőszentünk jelenési helyével, s azokkal, akiket ő kiválasztott, 
hogy üzenetét az emberiség számára közvetítsék. Bár elsősorban az 
üzenet fontos, mégis nagy tiszteletben részesítjük azokat is, akiken 
keresztül a Szűzanya szólt hozzánk. A három fatimai látnok közül egy-
házunk kettőt már boldoggá avatott: ők Boldog Ferenc és Boldog Já-
cinta. Az ő egyszerű, gyermeki hitük, ugyanakkor erős elköteleződésük 
a Szűzanya kérései mellett példaképpé teszik őket minden hívő em-
ber, s különleges módon a gyermekek számára. Jácinta mindeddig az 
Egyház történetének legfiatalabb korú boldoggá avatott szentje, mivel 
csupán 10 éves volt, amikor meghalt.  

Éppen ezért nagy örömmel jelenthetjük be, hogy Fatima püspöke 
plébániánkat megajándékozza a két boldoggá avatott látnok ereklyéi-
vel, amelyek véglegesen plébániatemplomunkban lesznek elhelyezve. 
Nagy öröm ez számunkra, hiszen a Szűzanya oltalmazó kezét a két kis 
pásztorgyermek imádsága is erősíti majd, s így közösségünk nagy 
bizalommal fordulhat majd e boldogok közbenjárásáért. 

Ezen felül Püspök atya támogatásával kezdeményeztük a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferenciánál, hogy a fatimai engesztelések elter-
jedt jelenléte miatt Magyarországon is vezessék be a liturgikus nap-
tárba Boldog Ferenc és Boldog Jácinta február 20-i liturgikus ünnepét. 
A püspöki konferencia a javaslatot támogatta, így most a konferencia 
a Szentszékhez fordul a szükséges engedély beszerzéséért.  

Nagy buzgalommal kérjük a Testvérek imádságát, hogy megkö-
szönjük a Jóistennek ezeket az ajándékokat! A részletek ismeretében 
folyamatos tájékoztatást nyújtunk majd mindkét ügy állásáról. 

 
 
A fatimai látnokok 
 
Marto Ferenc 
1908. június 11-én született Aljustrelben. Érzékeny és visszahúzódó 

természet volt, azért imádkozott és tartott bűnbánatot, „hogy az Úr 
Jézust vigasztalja”. Tüdőgyulladásban halt meg 1919. április 4-én, szü-
lei házában. Földi maradványait 1952-ben vitték át a plébánia temető-
jéből a fatimai bazilikába. 

Marto Jácinta 
1910. március 11-én született Aljustrelben, Ferenc húga. 1920. feb-

ruár 20-án halt meg egy lisszaboni kórházban, hosszú és fájdalmas 
betegség után – szintén tüdőgyulladásban –, minden szenvedését 
felajánlva a bűnösök megtéréséért, a világ békéjéért és a szentatyáért. 
Teljesen épen maradt holttestét 1951-ben helyezték örök nyugalomra 
a bazilikában. 

A fatimai látnokok – Marto Ferenc és Marto Jácinta – 
boldoggáavatási pere 1952-ben indult, II. János Pál pápa 2000. május 
13-án avatta őket boldoggá. 

A harmadik fatimai látnok, Lucia dos Santos karmelita szerzetesnő-
ként 2005. február 13-án halt meg Coimbrában. 

 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Temetés 

Bognár István: 2015. június 12. 
Nyugodjék békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje: 
Június 15, hétfő, Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő, 7 óra: + 

Szülők és nagyszülők 
Június 16, kedd, Szent Márton püspök ereklyéinek átvitele, 18 óra: 

Élő családért 
Június 17, szerda, 18 óra: + Julianna édesanya és Balázs édesapa 
Június 18, csütörtök, 18 óra: + férj, édesapa, após, nagyapa, testvér, 

és + szülők 
Június 19, péntek, Szent Romuald apát 

12.15 óra: Boros Tibor temetési szentmiséje 
18 óra: + Mária és József, + Mária és Sándor szülők és nagy-

szülők 
Június 20, szombat, 18 óra: Teréz gyógyulásáért 


