
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: + Lajos édesapa és nagyszülők 
18 óra: + Ferenc 
 

A mai vasárnap, elsővasárnap lévén, az altemplomi mozaik céljára 
gyűjtjük a perselyadományokat.  

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. 

Már csak a héten lehet jelentkezni a Kornéliusz-kurzusra. Részletek 
az újságos asztalon található szórólapon olvashatók.  

Plébániai lelki napot szervezünk október 10-én, most szombaton 9 
és 14 óra között a Mindszenty iskolában. A nap során különféle ima-
módok elsajátítására nyílik lehetőség a szombathelyi szociális testvé-
rek vezetésével. Nagy szeretettel várjuk a Testvéreket erre a kiemelke-
dően fontos eseményre! 

A jövő vasárnap, október 11-én elsőáldozás lesz a 10 órai szentmi-
sén. Imádkozzunk buzgón az elsőáldozókért és családjaikért!  

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

Már előre jelezzük: október 17-én lesz az élő rózsafüzér-
zarándoklat városunkban. Részletek a Hírlevélben olvashatók.  

A Martinus októberi számában a Zalaegerszegi Esperesi Kerület 
mutatkozik be. Az egyházmegyei magazin az újságos asztalról vásá-
rolható meg. Ugyancsak megérkezett a Mária Rádió programfüzete. 

 
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. október 4. 
Évközi 27. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
Kórházi örömhír 
 
Közel ötven év után ismét lesz a megyei kórházban önálló ökume-

nikus kórházkápolna. Az új szívcentrum épületének földszintjén már 
készen áll az imaterem, a káplánszoba és a kiszolgáló helyiségek. Re-
ményeink szerint már az adventben megkezdődhetnek a rendszeres 
szentmisék az új kápolnában. A kápolna – amelyet az Irgalmas Jézus-
nak szentelünk – mind a betegek, mind hozzátartozóik, mind a kórház 
dolgozóinak hitünkben történő erősödését hivatott szolgálni.  

Kérjük, támogassa adományával a kápolna belső berendezésének 
kialakítását és működését a Zalaegerszegi Ferences Templomért és 
Kolostorért Alapítvány számlaszámán (10700110-67946325-51100005) 
„a kórházkápolna céljára” megjelöléssel.  

 
 
Élő rózsafüzér-zarándoklat október 17-én 
 
Ebben az évben október 17-én, szombaton szervezik meg a zalae-

gerszegi plébániák közös rózsafüzér-zarándoklatukat. A különböző 
plébániák hívei gyalogos zarándoklatban érkeznek majd hozzánk, ahol 
közös szentmisét ünneplünk majd.  

A korábbi hagyományt követve mi ismét Bazitáról indulunk a plé-
bániatemplom felé a kb. 5. km-es úton. Útközben imádsággal járunk 
közbe városunkért és annak minden lakójáért.  

A zarándoklat programja plébániánk hívei számára: 



10 óra: találkozó és imádság a bazitai templomban, majd indulás a 
plébániatemplom felé 

11.30 óra: örvendetes rózsafüzér a plébániatemplomban 
12 óra: szentmise 
Nagy szeretettel várunk mindenkit a zarándoklatra és a városunkért 

végzett közös imádságra!  
 
Hálaadó imádság 
 
Mindenért, amit adtál, 
hálát adok neked, Istenem! 
Mindenért, amit elvettél 
hálát adok neked, Istenem! 
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, 
hálát adok neked, Istenem! 
Mindenért, amit megakadályoztál, 
hálát adok neked, Istenem! 
Minden örömért, amivel boldoggá tettél, 
hálát adok neked, Istenem! 
Minden szenvedésért, amivel formáltál, 
hálát adok neked, Istenem! 
Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet, 
hálát adok neked, Istenem! 
Minden problémáért, amitől megszabadítottál, 
hálát adok neked, Istenem! 
Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, 
hálát adok neked, Istenem! 
Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, 
hálát adok neked, Istenem! 
Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, 
hálát adok neked, Istenem! 
Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, 
hálát adok neked, Istenem! 
Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, 
hálát adok neked, Istenem! 

Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, 
hálát adok neked, Istenem! 
A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál, 
hálát adok neked, Istenem! 
A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, 
hálát adok neked, Istenem! 
Ámen. 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Bárdossi Orsolya: 2015. szeptember 29. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 
Marton Lászlóné Sárközi Magdolna: 2015. szeptember 29. 

Bertók Károly: 2015. október 2. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje 
Október 5, hétfő, 7 óra: A Plébánia híveiért 
Október 6, kedd, Szent Brúnó áldozópap, 18 óra: + Édesanya 
Október 7, szerda, Rózsafüzér Királynője, 18 óra: + Mihály, Terézia 

és Mihály 
Október 8, csütörtök, Magyarok Nagyasszonya, 18 óra: + Nagyszü-

lők 
Október 9, péntek, Szent Dénes püspök és társai vértanúk; Leonardi 

Szent János áldozópap 
12.15 óra: Bujtor Ferencné Mészáros Irén temetési szentmiséje 
18 óra: Hálából édesapáért 

Október 10, szombat, 7 óra: + Mihály és Vendel 
Október 11, Évközi 28. vasárnap 
 7 óra: A Kuczog és a Takács család + tagjai 


