
Július 22, szerda, Szent Mária Magdolna, 18 óra: + Magdolna és Jó-
zsef szülők és nagyszülők 

Július 23, csütörtök, Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédő-
szentje, 18 óra  

Július 24, péntek, Árpád-házi Szent Kinga szűz, 18 óra 
Július 25, szombat, Szent Jakab apostol, 7 óra 
Július 26, Évközi 17. vasárnap 
 7 óra: + Gizella és Dezső szülők 

8.30 óra (Bazita): + Kaj Zoltán és szülei 
10 óra: + Szülők és testvér 
18 óra: + Anna és József szülők 

 
Az elmúlt vasárnap Kertvárosban 120 365 Ft-ot adományoztak a 

Testvérek az altemplomban készülő mozaikra. Köszönjük szépen! 
A héten csak szerdán és csütörtökön lesz hivatali szolgálat a plébá-

nia hivatalban, kedden és pénteken nem.  
A jövő vasárnap a délelőtti szentmise után a közlekedési eszközök 

megáldására kerül sor. A programot a Magyar Autóklub zalaegerszegi 
szervezetével közösen rendezzük. Szeretettel várjuk a Testvéreket 
bármiféle közlekedési eszközükkel a közös áldásra! 

Szintén a jövő vasárnap a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak 
16 órakor a plébániai központ közösségi termében.  

A Martinus júliusi száma 170 Ft-ért, az augusztusi Élő kenyér pedig 
350 Ft-ért vásárolható meg az újságos asztalról.  

 

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! • Hivatali 
idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 16-
17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél  
 

2015. július 19. 
Évközi 16. vasárnap 

 
 

 

 
 

 
Az irgalmasság arca 
 
A Szent István Társulat jelentette 

meg magyar nyelven Ferenc pápának 
az irgalmasság rendkívüli jubileumát 
meghirdető Misericordiae vultus (Az 
irgalmasság arca) kezdetű bulláját. 

Ferenc pápa április 11-én, az Isteni 
Irgalmasság vasárnapja előestéjének 
első vesperásán tette közzé a szent-
évet meghirdető bulláját. 

A szentév 2015. december 8-án, 
Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a II. 
vatikáni zsinat lezárásának 50. évfor-
dulóján kezdődik, és 2016. november 
20-án, vasárnap, Krisztus Király ünne-
pén ér véget. 

A bullában a pápa kifejti a jubileumi év meghirdetésének indokait, 
és megjelöli azokat a főbb irányvonalakat, amelyeket követnünk kell, 
hogy a lehető legjobban megélhessük a szentévet. 

A bulla három részre osztható: az elsőben Ferenc pápa elmélyíti az 
irgalmasság fogalmát, a másodikban néhány gyakorlati javaslatot ajánl 
a jubileum megünneplésére, míg a harmadik rész néhány felhívást 
tartalmaz. A bulla Máriához intézett fohásszal zárul, aki Isten irgalmas-
ságának tanúja. 



A harminckét oldalas dokumentum a Pápai megnyilatkozások soro-
zat 50. köteteként jelent meg a Szent István Társulatnál, s a katolikus 
könyvesboltokban vásárolható meg. 

A pápai dokumentumot bemutató előadásra kerül sor plébáni-
ánkon augusztus 4-én, kedden 17 órakor az esti szentmise előtt a 
kápolnában. 

Fotó: Szent István Társulat; Szöveg: Magyar Kurír 

 
 
Ne feledjük… 
 
Ugye, nem felejti, hogy a két boldoggá avatott fatimai látnok erek-

lyéjét kapja meg plébániánk a fatimai püspöktől? Imádkozzunk már 
most, kérve a két boldog közbenjárását plébániai közösségünkért, 
hogy a Jóisten akarata és a Szűzanya fatimai üzenete nyitott szívekre 
találjon nálunk! 

 
Boldog Ferenc és Boldog Jácinta 

1908-1911          1910-1920 
 
 

Ima üldözött keresztényekért 
 
Ó, Jézus, Mária fia! Épp, hogy megszülettél, máris menekülnöd kel-

lett, hogy mentsd az életedet. A hazájukból elűzött ártatlanok sorsá-
ban osztoztál. Kitelepített lettél a kitelepítettek között, menekült a 
menekültek között.  

Dicsőség neked, aki azért jöttél, hogy közöttünk lakozzál, bűneink 
terhét hordozzad, sebeinket gyógyítsad! Eléd hozzuk most az üldözött 
keresztények millióit szerte a világon. Könyörülj azokon, akik fanatikus 
terrorszervezetek áldozataiként erőszakot szenvednek! Erősítsd azo-
kat, akik vérükkel tesznek tanúságot rólad! 

Tekints az afrikai és ázsiai, szíriai és iraki tömegekre, akik otthonai-
kat, szeretteiket gyászolva menekülttáborok lakóiként tengetik életü-
ket! Kérünk, adj beléd vetett hitet és megtérést a békétleneknek!Az 
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. 

 
Anyakönyvi hírek 

Keresztelés 

Nemes Boróka: 2015. július 12. 
Takó Jutas: 2015. július 18. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Rácz Gyula: 2015. július 15. 
Kersák Györgyné Szabó Erzsébet: 2015. július 17. 

Németh István: 2015. július 17. 
Nyugodjanak békében! 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A szentmisék rendje 
Július 20, hétfő, Szent Apollinaris püspök és vértanú, 7 óra: + Nor-

bert 
Július 21, kedd, Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító 

12.15 óra: + Laposa József temetési szentmiséje 
18 óra: + Szülők, nagyszülők és hozzátartozók 


