
amelyen Dankos Attila és barátai előadásában kb. fél órás zenei prog-
ramot hallhatunk. A részletek a hirdetőtáblán találhatók.  

A Mindszenty József Általános Iskola Veni Sancte tanévnyitó 
szentmiséje ma 16.30 órai kezdettel lesz a Mária Magdolna plébánia-
templomban. A gimnazisták számára szeptember 1-jén, csütörtökön 
reggel 8 órakor kezdődik a tanévnyitó szentmise a Zárda kápolnában. 

A héten kedden kivételesen nincs hivatali szolgálat a plébánia hiva-
talban. 

E héttől visszaáll a hétköznapi szentmisék megszokott rendje, va-
gyis keddtől péntekig újra este 6 órakor vannak a szentmisék. 

Szeptember 1-jén, elsőcsütörtökön 17 órától a lelkipásztorokért és 
papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát.  

Szeptember 2-án, elsőpénteken a plébániai Karitász-csoport tart 
imaórát 17 órától. 

Elsőszombaton, szeptember 3-án reggel 6 órától a fatimai rózsafü-
zért imádkozzuk el. 

Az evangélikus gyülekezet nyárbúcsúztató jótékonysági koncertre 
vár mindenkit szeptember 4-én, jövő vasárnap 17 órára az evangélikus 
templomba. A részletek a hirdetőtáblán olvashatók. 

Szeptember 15-ig várjuk mindazok jelentkezését, akik az ősszel in-
duló képzéseinken szeretnének részt venni. Középiskolások számára 
bérmálásra felkészítő csoport indul, valamint a már bérmálkozott kö-
zépiskolások és egyetemisták számára hittancsoportot is indítunk. 
Azon felnőttek, akik nincsenek megkeresztelve vagy nem voltak első-
áldozók, illetve bérmálkozók, a katekumenátusra jelentkezhetnek. 
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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 
szolgálat: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; pén-
tek: 16-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél  
 

2016. augusztus 28. 
Évközi 22. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
 
Kórházlelkészi szolgálat városunkban 
 
Augusztus 1-től megkezdte kórházlelkészi szolgálatát Kovács Ric-

hárd atya Zalaegerszegen, a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban. Ric-
hárd atyát kórházi betegellátás ügyében a 30/211-93-59 számon lehet 
elérni. 

 
 
Nyolcéves hősiesség 
 
Szerda hajnalban a nyolcéves Giulia Rinaldi és húga, Giorgia béké-

sen aludtak egy Pescara del Tronto-i kis házban. Hirtelen azonban 
földrengés rázta meg a falakat, már nem volt idejük elmenekülni. 

Az Olaszország központi részét sújtó, 6,2-es erősségű földrengés 
idején egy felnőtt sem tudott segíteni a gyerekeken. Giulia lélekjelen-
létéből annyira futotta, hogy a testvéréhez szaladt, rávetette magát és 
szorosan átölelte. És így maradtak 16 órán át. 

Testével védte meg négyéves húgát, aki így túlélte a katasztrófát, 
ez azonban Giulia életébe került. 

A mentők egymást ölelve találtak rá a két kislányra. Ekkor már 24 
órája kutattak túlélők után, számukra az is egy kis megkönnyebbülést 
jelentett, hogy az egyik kislányt élve menthették ki. 

Angelo Moroni tűzoltóparancsnok így nyilatkozott: Remélem, nem 
sokra emlékszik a történtekből. Ami azt illeti, remélem, mindent elfe-
lejt. […] Még csak négyéves. Olyan, mintha fel sem fogná, hogy mi 



történt. De 16 órát töltött a nővére alatt. Biztos, hogy öntudatlanul is 
sejti, hogy a testvére halott, csak túl feldúlt ahhoz, hogy beszéljen róla. 

777blog.hu 

 
A vatikáni tűzoltók is segítenek 
 
Ferenc pápa aggodalommal és imádsággal követi a közép-

olaszországi földrengés híreit. Konkrét segítséget is küldött 
Amatricébe: hat vatikáni tűzoltót, akik azonnal a helyszínre érkeztek, 
majd másnap a vatikáni csendőrség egy csoportját. 

A tűzoltóknak sikerült kimenteniük egy hároméves kisfiút a romok 
alól, akinek szülei és tízéves nővére azonban sajnos nem élték túl a 
katasztrófát. A két gyermek egy szobában aludt, szinte a csodával ha-
táros, hogy a kisfiú megmenekült. 

A vatikáni tűzoltók a konkrét segítségen túl lelki támogatást is 
nyújtanak, beszélgetnek az emberekkel. Rózsafüzéreket is vittek ma-
gukkal, valamint szentképeket Ferenc pápa áldásával – ezeket a helyi 
papoknak adták, hogy osszák szét az emberek között. 

„Drámai helyzetet látunk, igazi pokol, a város a földdel lett egyenlő. 
Mintha háború lenne, de még rosszabb, mert a háborúban megmarad 
néhány ház, itt azonban nincs más, csak romhalmaz” – mondta el az 
újságíróknak a csapat vezetője, Orlando Latini. 

Csütörtökön a vatikáni csendőrség hat tagja és egy tisztje is meg-
érkezett a helyszínre. A Svájci Gárda véradást szervezett. Vatikáni or-
vosok és ápolók is érkeztek a helyszínre, hogy segítsék a sérülteket. 

Augusztus 25-én Ferenc pápa szentmiséjén a Szent Márta-házban 
részt vettek az umbriai Spellóban élő klarissza nővérek, akiknek kolos-
torát olyan súlyosan megrongálta az 1997-es földrengés, hogy utána 
tizennégy éven keresztül lakókonténerekben éltek. Együtt imádkoztak 
a katasztrófa áldozataiért és mindazokért, akik a földrengés következ-
tében szenvednek. Ferenc pápa arra kérte a nővéreket, vessék el a 
remény magjait, életükkel és imádságukkal vigyék el Krisztust az em-
berek életébe. Jézus az igazi gazdagság, akkor is, ha semmi másunk 
nem maradt – tette hozzá. 

magyarkurir.hu 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Bedi Lenke Luca: 2016. augusztus 21. 
Jordán Diána: 2016. augusztus 21. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Házasságkötés 

Biczó Béla – Wéber Anna Csilla: 2016. augusztus 27. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 

Temetés 

Domina Ilona: 2016. augusztus 23. 
Vincze Róbertné Németh Mária: 2016. augusztus 24. 
Benkő Jánosné Németh Anna: 2016. augusztus 24. 

Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
Augusztus 29, hétfő, Keresztelő Szent János vértanúsága, 7 óra 
Augusztus 30, kedd, 18 óra: + Nagyszülők és Ilona 
Augusztus 31, szerda, 18 óra 
Szeptember 1, csütörtök, 18 óra 
Szeptember 2, péntek, 18 óra 
Szeptember 3, szombat, Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító, 

7 óra 
Szeptember 4, Évközi 23. vasárnap 

7 óra: + Rozália és Gergely szülők 
8.30 óra (Bazita): Agg György és Agg Györgyné Bamgartner 

Rozália  
10 óra: + Gyula férj és + szülők 
18 óra: + Rozália és Kálmán szülők és nagyszülők 

A mai vasárnaptól kezdve minden hónap utolsó vasárnapján vasár-
nap esti muzsikára várjuk a zenebarátokat az esti szentmise után 


