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

Elsőcsütörtökön, október 1-jén 17 órakor a lelkipásztorokért és pa-
pi hivatásokért tartunk szentségimádási órát. Másnap, elsőpénteken a 
Karitász vár mindenkit imaórára szintén 17 órakor. Elsőszombaton, 
október 3-án, reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk.  

Október a Szűzanyának szentelt hónap. Minden esti szentmise előtt 
17 órától rózsafüzér ájtatosságot végzünk. Csütörtökönként a rózsafü-
zért 16.30 órakor, a szentségimádás előtt imádkozzuk. 

A jövő vasárnap, elsővasárnap lévén, az altemplomi mozaik céljára 
gyűjtjük a perselyadományokat. Ezen a napon végezzük el a jó termé-
sért való hálaadást a 10 órás szentmisében. 

Október 9-ig lehet jelentkezni a Kornéliusz-kurzusra. Részletek az 
újságos asztalon található szórólapon olvashatók.  

Plébániai lelki napot szervezünk október 10-én, szombaton 9 és 14 
óra között a Mindszenty iskolában. A nap során különféle imamódok 
elsajátítására nyílik lehetőség a szombathelyi szociális testvérek veze-
tésével. Részletes információk az elmúlt heti Hírlevélben találhatók. 
Nagy szeretettel várjuk a Testvéreket erre a kiemelkedően fontos 
eseményre! 

Szeretettel kérjük a fatimai zarándokokat, hogy a zarándoklat díjá-
nak második részletét szíveskedjenek befizetni a plébánia hivatalban! 

A 2016-os egyházmegyei falinaptár az újságos asztalról vásárolható 
meg 35 Ft-ért. Ugyanott található meg az októberi Élő kenyér, amely 
350 Ft, valamint az Adoremus, amely a sekrestyében vehető át.  

 
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. szeptember 27. 
Évközi 26. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
Játék-doboz a plébániatemplomban 
 
Mindig örülünk annak, 

amikor a szentmisére nem 
csak plébániánk családjainak 
idősebb tagjai jönnek el, 
hanem elhozzák magukkal a 
legkisebbeket is. Számukra 
is fontos ugyanis, hogy a 
templomi környezetben 
megtapasztalják a Jóisten 
jelenlétét és az imádkozó közösség erejét, még ha nem is tudják min-
dig mindenben teljesen követni a szent szertartásokat. Jelenlétük 
azonban mégsem fölösleges. 

Bizonyos részeknél azonban a gyerekek nem tudnak hosszan kon-
centrálni, s nem mindig tudják felfogni a szent tanításokat. Éppen 
ezért készítettünk számukra egy Játék-dobozt, amelyben különféle 
csendes játékok segítik őket, hogy a számukra nehezebben követhető 
részek alatt is el tudják magukat foglalni. 

A Játék-doboz az újságos asztal alatt található, benne számtalan já-
tékkal, amelyekkel a gyerekek csendben tudnak játszani. Buzdítjuk 
plébániánk családjait, hogy bátran használják a dobozt, amelyből sza-
badon ki lehet venni a játékokat, akár egyszerre többet is. Kérjük 
azonban, hogy a szentmise végén ugyanide szíveskedjenek azokat 
visszatenni. Őszintén reméljük, hogy e kis aprósággal segíteni tudunk 



a szülőknek, hogy plébániánk legkisebb tagjaival együtt tudjanak el-
jönni a szentmisékre! 

 
 
Teréz anya imája békéért 
 
Te tudod, Uram, 
Hogy nem törődöm a fegyverekkel. 
Egyetlen vágyam: 
A világnak békét hirdető 
Eszközöd lenni. 
Mert tudom, 
Ahol béke honol, 
A fegyverek fölöslegessé válnak. 
Ahol béke uralkodik, 
Az emberek képesek egymást szeretni  
Úgy, ahogy te szereted őket. 
Adj békét, Uram, 
S tedd fölöslegessé a fegyvereket  
E csodálatos világban. 
Ámen. 
 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Németh Heléna Karolina: 2015. szeptember 20. 

Bejczi Noel: 2015. szeptember 20. 
Torma Kolos: 2015. szeptember 26. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Házasságkötés 
Zatureczki Zsolt – Farkas Ágnes: 2015. szeptember 26. 

Isten éltesse az új házaspárt! 

 

Temetés 
Farkas Tiborné Kámán Éva: 2015. szeptember 23. 

Zsigmond József: 2015. szeptember 24. 
Hellenbarth Ferenc: 2015. szeptember 25. 

Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje 
Szeptember 28, hétfő, Szent Vencel vértanú; Ruiz Szent Lőrinc és 

társai vértanúk, 7 óra: + Lajos és Terézia 
Szeptember 29, kedd, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael fő-

angyalok 
 11 óra: Marton Lászlóné Sárközi Magdolna temetési szentmiséje 

18 óra: + Erzsébet 
Szeptember 30, szerda, Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító, 

18 óra: + Zsuzsanna és Cecília keresztszülők és Piroska és Rezső szü-
lők 

Október 1, csütörtök, A gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz szűz 
és egyháztanító, 18 óra: Élő Benedek 

Október 2, péntek, Szent Őrzőangyalok, 18 óra: + József édesapa 
és nagyapa 

Október 3, szombat, 7 óra: + Szülők 
Október 4, Évközi 27. vasárnap 
 7 óra: + Lajos 

8.30 óra (Bazita): + Ilona 
10 óra: + Géza és Mária szülők és nagyszülők 
18 óra: + Erzsébet keresztanya 

Ma délután 3 órakor indul a családos hittant általános iskolások és 
szüleik számára. Jelentkezési lapot pedig a sekrestyében lehet kérni. 
Délután 5 órakor pedig a Szent Mónika közösség tagjai is találkoznak 
a templomban.  

A megújuló Rózsafüzér Társulat tagjai átvehetik dokumentumaikat 
a kápolnában.  


