
Csütörtökön, augusztus 20-án Szent István királyt, hazánk védő-
szentjét ünnepeljük. A plébániatemplomban 10 órakor és 18 órakor, 
Bazitán pedig 8.30 órakor vannak szentmisék. Ezen a napon reggel 7 
órakor kivételesen nincs szentmise. Az ünnepek miatt csütörtökön és 
pénteken nincs hivatali szolgálat a plébánia hivatalban.  

Augusztus 22-én, szombaton plébániai zarándoklatra indulunk Esz-
tergomba. A jelentkezett zarándokok 5.50 perckor találkoznak a plé-
bániatemplomnál. Ezen a napon kivételesen nem lesz szentmise a 
plébániatemplomban. 

A Mária Rádió zalaegerszegi önkéntesei augusztus 22-én, szomba-
ton fél napos gyalogos zarándoklatot szerveznek, amely 14 órakor 
indul az andráshidai templomtól. Az útvonal érinti a Jézus Szíve és a 
Mária Magdolna templomot. A zarándoklat a csácsi Szent Sebestyén 
templomban közös szentmisével zárul. A részletes program a hirdető-
táblán olvasható. A szervezők szeretettel várnak mindenkit!  

Már lehet jelentkezni a következő, ősszel induló képzésekre: közép-
iskolások bérmálásra felkészítő csoportja, felnőttek katekumenátusa, 
középiskolás hittan, valamint régóta együtt élő párok szentségi házas-
ságra felkészítője. Információs és jelentkezési lap a hivatalban és a 
sekrestyében kérhető.  

A Martinus augusztusi száma 170 Ft-ért megvásárolható az újságos 
asztalról. Benne megtalálható Egyházmegyénk könyvkiadójának 
könyvkatalógusa is. Innét vihető el ingyenesen a Mária Rádió havi 
programfüzete is.  
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Plébániai Hírlevél  
 

2015. augusztus 16. 
Évközi 20. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
Valami értelmes ajándék… 
 
Hazafelé rohanva - 

ahogy szokták, - a szü-
lők felfedezték, hogy a 
sarkon új játékbolt nyílt. 

Beestek, és egymás 
szavába vágva - ahogy 
szokták, - bombázni 
kezdték az eladót: 

- Tudja, egész nap 
dolgozunk... 

- És a gyereknek ma 
van a szülinapja... 

- Valami értelmes játék kéne... 
- Aminek örül ... 
- Ami leköti.... 
- Amivel jó sokáig elvan... 
- Tudja olyasmire gondoltunk... 
- Amitől nem lenne olyan magányos napközben... 
Az őszülő eladó szelíden rájuk mosolygott: 
- Értem. Igazán sajnálom, de ebben a boltban szülőket nem árusí-

tunk. 
 
 
 



1Úton zarándoklat 
 
A Mária Út Egyesület és a Mária Rádió Egy közös célért az egység 

és a megbékélés jegyében címmel több éve zarándoknapot szervez, 
amelyen a résztvevők útjukat a különböző nemzetek egységéért és 
békéjéért ajánlják fel. Ebben az évben augusztus 22-én, szombaton 
kerül megrendezésre a program. 

A Mária Rádió zalaegerszegi önkéntesei ugyanezen a napon fél na-
pos zarándoklatot szerveznek, hogy a város és környékének hívei is 
csatlakozhassanak a nemzetközi programhoz. A fél napos zarándoklat 
14 órakor indul az andráshidai templomtól. Az útvonal érinti a Gébári 
úton a Zala hidat, a Jézus Szíve templomot és a Mária Magdolna 
templomot, majd a Park erdőn át folytatódik. A zarándoklat a csácsi 
Szent Sebestyén templomban közös szentmisével zárul.  

A szervezők szeretettel várnak mindenkit!  
 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Kiss Gábor Flórián: 2015. augusztus 9. 

Kámán Bulcsú: 2015. augusztus 9. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje 
Augusztus 17, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Augusztus 18, kedd, Eudes Szent János áldozópap, 18 óra: Dervalics 

család + tagjai 
Augusztus 19, szerda, Szent Bernát apát és egyháztanító 

10.30 óra: Dömötör Gézáné Varga Mária temetési szentmiséje 
18 óra: + Györgyi és Ferenc 

Augusztus 20, csütörtök, Szent István király 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + István és Margit szülők és + családtagok 
18 óra: + Sándor férj, édesapa, nagyapa 

Augusztus 21, péntek, Szent X. Piusz pápa, 18 óra 
Augusztus 22, szombat, Boldogságos Szűz Mária királynő: nincs 

szentmise 
Augusztus 23, Évközi 21. vasárnap 
 7 óra 

8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: + Lajos és + szülők 
18 óra: + József édesapa 

Ma az esti szentmisében vendégünk lesz a csíksomlyói Árvácska 
együttes. A gyerekek az esti szentmisén zenei szolgálatot nyújtanak, 
majd a templom előtti téren énekléssel és tánccal ajándékoznak meg. 
A szentmise után szeretnénk őket vendégül látni, ezért kérjük, hogy 
aki süteménnyel tudja támogatni a rendezvényt, szíveskedjék azt ma a 
templomban leadni. Köszönjük szépen a segítséget és szeretettel vá-
runk mindenkit! Másnap, augusztus 17-én, hétfőn az Apáczai VMK-
ban 18 órakor adják elő a gyerekek A csúf kiskacsa című mesejátékot, 
amelyet táncház követ.  

 


