
 A héten szerdán lesz fatimai esténk, amelyet Bodorkós Imre atya, 
jánosházi plébános, egykori zalaegerszegi káplán vezet. A szentmise 
este 6 órakor kezdődik.  

A jövő vasárnap mindkét szentmise után a Mária Rádió önkéntesei 
tartanak rövid tájékoztatót, amelyet követően fel lehet iratkozni a Má-
ria Rádió programfüzetére.  

A Mindszenty iskolában pályaválasztási tájékoztató lesz a leendő 
gimnazisták számára. November 14-én, 21-én és december 5-én. 
Részletes információ a hirdetőtáblán található plakáton szerepel. 

Idén Zalaegerszegen, a Mindszenty Iskolában kerül megrendezésre 
az egyházmegyei családi lelki nap. A szervezők 2013. november 23-án, 
szombaton 9 órától várják a családokat Blanckenstein Miklós adventi 
gondolatébresztő előadásaival, kerekasztal beszélgetéssel, majd a 
püspök atya által celebrált szentmisével. A rendezvény alatt ebédet, a 
gyermekeknek külön programot biztosítanak. Jelentkezni lehet: a plé-
bániahivatalban leadott jelentkezési lappal, vagy a 
www.csalad.martinus.hu honlapon található jelentkezési lap kitöltésé-
vel. Jelentkezési határidő: november 18. A családi nap záró szentmisé-
je plébániatemplomunkban lesz, amely egyúttal a Hit Évének egyház-
megyei lezárása is. Bővebb információ a hirdetőtáblán található. 

A novemberi Martinust 150 Ft-ért lehet megvásárolni, a 2014-es 
kalendáriumot pedig 550 Ft-ért. A Mária Rádió programfüzeteit pedig 
a templom hátuljában lehet átvenni. 
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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 • Hivatali idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 
óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 16-17 óra vagy telefonos egyeztetés-
sel • Keressenek minket a facebook-on is! 

Plébániai Hírlevél  
 

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia, 
Zalaegerszeg 

 

2013. november 10. - Évközi 32. vasárnap 
 

 

 
Szórólap-kampány indul 
 
Az elmúlt hetek és hónapok tapasztalatai azt mutatják, hogy plébá-

niánk megalapításának ténye még nem feltétlenül ismert a hozzánk 
tartozó területen sem. Másfelől apostoli feladatunk, amelyet Jézus 
mennybemenetelekor hátrahagyott, arra ösztönöz minket, hogy igye-
kezzünk minél többeket megnyerni az Úr ügyének: azokat, akiknek 
életük során nem volt lehetőségük kapcsolatba kerülni az Egyházzal, 
vagy akik szívében a hétköznapi élet problémái elnyomták az Úr 
hangját. Az új plébánia meglapításának egyik fontos indoka, hogy 
közel legyen az emberekhez, s könnyebben el tudjuk érni őket, s 
meghívni őket Jézus Egyházába.  

Ferenc pápa újra és újra bátorít bennünket, hogy lépjünk ki a temp-
lom falai közül és szólítsunk meg másokat. Adjuk át nekik a meghívót, 
hogy tudják, számítunk rájuk. Ez az, amit mi is tenni szeretnénk az el-
következő hetekben. Szeretnénk plébániánk minden családjába eljutni, 
hogy hírt adjunk létezésünkről, s meghívjuk azokat, akik eddig bármi-
lyen indok miatt nem jöttek hozzánk. Ezért szeretnénk plébániai szó-
rólapunkat eljuttatni minden háztartásba, amelyhez kérjük plébániánk 
aktív híveinek segítségét!  

A szórólapunk egyszerű, nem tartalmaz sok szöveget, csak éppen a 
legfontosabbakat: egy meghívást és elérhetőségeinket. Ennek az az 
oka, hogy sokan a hosszú szöveg ne bátortalanítsa el azokat, akik csak 
néhány percet szánnak a szórólapok átolvasására.  

Minden segítséget már most köszönünk, amit a szórólapok terjesz-
tésében kapunk. De mire figyeljünk a szórólapok kihordásánál? Lege-
lőször is arra, hogy mindvégig a jószándék vezessen bennünket, hi-



szen most az Egyház ügyében járunk. Ezért nem lehetünk erőszakosak, 
durvák vagy sértődöttek. A szórólapot csak plébániánk területén ter-
jesszük, vagyis a hozzánk tartozó utcákban. Ha valahol elutasítással 
találkozunk, fogadjuk azt is kedvesen és türelemmel. Ha tudjuk, hogy 
valahol más felekezethez tartozó hívők vannak, akiket zavarna a szóró-
lap, akkor ne adjunk nekik. Ugyanígy, ha egy lakásnál ki van írva, hogy 
nem kérnek szórólapot, akkor az ő kérésüket is tartsuk tiszteletben. 
Ezzel együtt örömmel tegyünk tanúságot Egyházunk mellett, s igye-
kezzünk, hogy ami számunkra fontos és jó, annak más is a részese 
lehessen. 

Hálásan köszönjük mindenki segítségét, aki közreműködik a szóró-
lapok terjesztésében! A Jóisten fizesse meg minden fáradozásukat, 
amelyeket imádsággal feltétlenül viszonzunk! 

 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Halász Boglárka Mária: 2013. november 3. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetések 

Molnár Teréz: 2013. november 4. 
Nagyfi Katalin Edit: 2013. november 7. 

Almási Mária: 2013. november 8. 
Dr. Tóth Tihamér: 2013. november 8. 

Nyugodjanak békében! 

 
 
Családi lelki nap Zalaegerszegen 
 

Idén Zalaegerszegen, a Mindszenty Iskolában kerül megrendezés-
re az egyházmegyei adventi családi lelki nap. A szervezők 2013. no-
vember 23-án 9 órától várják a családokat Blanckenstein Miklós ad-
venti gondolatébresztő előadásaival, kerekasztal beszélgetéssel, majd 

a püspök atya által celebrált szentmisével. A rendezvény alatt ebédet, 
a gyermekeknek külön programot biztosítanak. Jelentkezni lehet: a 
plébániahivatalban leadott jelentkezési lappal, vagy a 
www.csalad.martinus.hu honlapon található jelentkezési lap kitöltésé-
vel. Jelentkezési határidő: november 18. 

 
Program: 
9.00-tól érkezés, regisztráció 
10.00 Köszöntő 
10.15 Előadás I. (Blanckenstein Miklós) 
11.05 Kávészünet 
11.20 Előadás II. 
12.00 Ebéd 
13.30 Kerekasztal beszélgetés 
14.20 Indulás a kertvárosi templomhoz, a helyszínen énekpróba 
15.00 Püspöki szentmise, a lelkinap zárása 
16.00 Hazautazás 
 

 

HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
 
November 11, hétfő, Tours-i Szent Márton püspök 

7 óra: Püspök atya szándékára 
November 12, kedd, Szent Jozafát püspök és vértanú, 18 óra: + 

Hozzátartozók 
November 13, szerda, 18 óra: + Mária és Sándor szülők 
November 14, csütörtök, 18 óra: + Károly férj 
November 15, péntek, + Anna és Gyula szülők 
November 16, szombat, Skóciai Szent Margit, 7 óra: + Szülők és 

nagyszülők 
November 17, vasárnap, 11 óra: + Antal és Mária szülők 
18 óra: + Szülők, testvérek és Gábor férj 


