
Májusban az esti szentmisék előtt Mária ájtatosságot végzünk 
17.40 órától az égi édesanya köszöntésére.  

Elsőcsütörtökön, május 5-én, 17 órától szentségimádási órát tar-
tunk a lelkipásztorokért és papi hivatásokért.  

Elsőpénteken, május 6-án Karitász imaóra lesz 17 órától, amelyet 
Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért ajánlunk fel a bíboros halá-
lának évfordulóján. 

Pénteken kezdődik el a Szentlélekváró kilenced, amellyel Pünkösd 
ünnepére készülünk. A napi szakaszokat a Mária-ájtatosságok előtt 
imádkozzuk el. 

Szombaton lesz a Szent Márton Légió első jószolgálata. A csecse-
mőotthonba várják 10 órára mindazokat, akik szívesen segítenének 
kerti munkákban, illetve szívesen játszanának a gyerekekkel. A Szent 
Márton Légióba továbbra is az Ég-Ígérő könyvesboltban lehet jelent-
kezni. Bővebb információ a Légió Facebook oldalán található.  

Május 10-én, kedden és 11-én, szerdán látogatjuk meg otthonaik-
ban az időseket és betegeket, hogy pünkösdi szentgyónásukat el tud-
ják végezni. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a plébánia 
hivatalban! 

A személyi jövedelemadó ez évi bevallási határideje május 20. Kér-
jük most is, hogy adójuk kétszer egy százalékával szíveskedjenek tá-
mogatni katolikus egyházunk és plébániai alapítványunk működését. 
Információ az újságos asztalon található.  
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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  
 

2016. május 1. 
Húsvét 6. vasárnapja 

 
 

 

 
 
 
 
Katona István: Jöjj, Szentlélek… 
 
Jöjj Szentlélek, jöjj Imádság Lelke, 
taníts meg szívem mélyéből imádni az Urat, 
legyőzve a földi dolgok szórakoztató varázsát, 
segíts, hogy minden figyelmem az Egyetlené legyen. 
 
Jöjj Szentlélek, jöjj Szeretet Lelke, 
gyújtsd lángra a szívemet egészen 
az Isten- és emberszeretet tüzével. 
 
Jöjj Szentlélek, jöjj Irgalom Lelke, 
töltsd el bensőmet az együttérzés erejével, 
hogy ha szükséget szenvedőt látok, ne forduljak el, 
és megbocsátással válaszoljak a haraggal támadónak. 
 
Jöjj Szentlélek, jöjj Szépség Lelke, 
add, hogy megnyíljon szemem és mindenben 
felismerjem az Atya szépségének ragyogását. 
 
Jöjj Szentlélek, jöjj Bölcsesség Lelke, 
add, hogy a mulandó dolgok kísértései között 
mindig az örökkévaló legyen a mértékem 
és bölcsességed fénye világítson a sötétben. 
 



Jöjj Szentlélek, jöjj Erő Lelke, 
újítsd meg akaratom erejét, 
hogy követve indításaidat, 
bátran fussam végig a „pályát”. 
 
Jöjj Szentlélek, jöjj Győzelem Lelke, 
védelmezz a gonosz alattomos támadásaitól, 
szabadíts meg az aggodalmaktól és félelmektől, 
hogy ujjongó szívvel dicsérhesselek Téged. 
 
Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke, 
töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával, 
hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait visszaverve 
örömmel szolgáljalak Téged. 
 
Jöjj Szentlélek, jöjj Ige Lelke, 
taníts meg az Írás titkait megértenem, 
hogy mint lángoszlopok a pusztai vándorlásban, 
Isten üzenetei vezessenek ezer veszélyen át 
az örök Kánaánba. Ámen 
 
 

HÁZASPÁROK LELKIGYAKORLATA 
GYERMEKFELÜGYELETTEL 

a Martineum Felnőttképző Akadémián 
2016. július 15. (péntek) 18.00 – 
július 17. (vasárnap) 14.00 között 

 
Vezeti: Dr. Török Csaba teológus 

Részvételi díj szállással és teljes ellátással: 15.000,- Ft/házaspár 
A gyermekek után kérjük, hogy lehetőségeik szerint járuljanak hozzá a 

költségekhez! 
Jelentkezési határidő: 2016. július 6. 

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
Martineum Felnőttképző Akadémia, 9700 Szombathely, Karmelita u. 1. 

Tel: 94/514-354; Fax: 94/514-341; markovits@martineum.hu; 
www.martineum.hu 

 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Főfai Lina Fanni: 2016. április 24. 
Végh Vivien: 2016. április 24. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Csuga Istvánné Tüske Márta: 2016. április 27. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje 
Május 2, hétfő, Szent Atanáz püspök és egyháztanító, 7 óra: A Plé-

bánia híveiért 
Május 3, kedd, Szent Fülöp és Szent Jakab apostol, 18 óra: + László 
Május 4, szerda, Szent Flórián vértanú; Boldog Ceferino Giménez 

Malla vértanú, 18 óra: + Mónika 
Május 5, csütörtök, 18 óra: + Családtagok 
Május 6, péntek 
 15 óra: Belső József temetési szentmiséje 

18 óra: + Ferenc 
Május 7, szombat, Boldog Gizella, 7 óra: A Szűzanya ellen elköve-

tett bűnökért 
Május 8, vasárnap, Urunk mennybemenetele 

7 óra: + Szülők 
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: + Szülők, testvérek és hozzátartozók 
18 óra: + Gyula és Karolina szülők 

Az elmúlt vasárnap az Ukrajnában élők megsegítésére Kertváros-
ban 117 770 Ft-ot, Bazitán pedig 4 400 Ft-ot adományoztak a Testvé-
rek. Köszönjük szépen! 


