
Szeptember 11, Évközi 24. vasárnap 
7 óra: + Férj, édesapa és nagyszülők 
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára  
10 óra: + József férj, édesapa 
18 óra: + Mária testvér és Jolán édesanya 
 

Az evangélikus gyülekezet nyárbúcsúztató jótékonysági koncertre 
vár mindenkit ma délután 17 órára az evangélikus templomba. A rész-
letek a hirdetőtáblán olvashatók. 

Plébániánk karitászcsoportja szeptember 6-án, kedden az esti 
szentmise után gyűlést tart a templom emeleti termében. Feltétlenül 
számítanak  minden karitásztag és önkéntes segítő jelenlétére. 

Két hét múlva, szeptember 18-án lesz plébániánk tanévnyitó 
szentmiséje, amelyre már most hívjuk az iskolásokat és családtagjaikat, 
valamint pedagógusaikat. 

E héttől némileg módosul a plébánia hivatal szolgálati rendje. A dé-
lutáni órákban szerdán és pénteken 15 és 17 óra között van hivatali 
szolgálat, hétfőn, kedden és csütörtökön pedig 10 és 12 óra között.  

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: hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütör-
tök: 10-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél  
 

2016. szeptember 4. 
Évközi 23. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
 
Változnak a plébánia hivatal szolgálati időpontjai 
 
Szeptember 1-től változnak a plébánia hivatal szolgálati időpontjai. 

Heti négy órával többet lesz nyitva a hivatal, s nyílik lehetőség az ad-
minisztratív ügyek intézésére. Szerdán és pénteken az eddig megszo-
kotthoz képest már egy órával korábban, 15 órától nyitva lesz a hiva-
tal. Szintén újdonság, hogy ezután már hétfő délelőtt is lesz hivatali 
szolgálat.  

A plébánia hivatal új fogadási rendje a következő: 
Hétfő: 10-12 óra 
Kedd: 10-12 óra 
Szerda: 15-16 óra 
Csütörtök: 10-12 óra 
Péntek: 15-17 óra 
 
 
Teréz anya 17 pontja az életről 
 
Ferenc pápa a mai napon avatja szentté Kalkutta hősét, az apró 

termetű albán nővért: Teréz anyát. Szentté avatását saját gondolataival 
ünnepeljük meg. 

Teréz anya nem csak tetteivel, de gondolataival is igazi példaképpé 
vált már életében.  Ezúttal az élettel kapcsolatos felfogását ismerheti-
tek meg. 

 



1. Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan! 
2. Az élet szép – csodáld meg! 
3. Az élet boldogság – ízleld! 
4. Az élet álom – tedd valósággá! 
5. Az élet kihívás – fogadd el! 
6. Az élet kötelesség – teljesítsd! 
7. Az élet játék – játszd! 
8. Az élet vagyon – használd fel! 
9. Az élet szeretet – add át magad! 
10. Az élet titok – fejtsd meg! 
11. Az élet ígéret – teljesítsd! 
12. Az élet szomorúság – győzd le! 
13. Az élet dal – énekeld! 
14. Az élet küzdelem – harcold meg! 
15. Az élet kaland – vállald! 
16. Az élet jutalom – érdemeld ki! 
17. Az élet élet – éljed! 

 
S még két történet Teréz anyáról: 
1. „Meg volt beszélve, hogy II. János Pál pápa fogadja Teréz anyát, 

aki otthont akart alapítani a Vatikánban a legszegényebbek számára. 
Autóval mentünk. Már majdnem odaértünk, amikor Teréz anya meglá-
tott az utcán egy haldoklót. 

Kérte a nővért, hogy álljunk meg, majd kiszállt, odament a földön 
fekvő férfihoz, megfogta a kezét és letörölgette az arcát” – mondta el 
a 84 éves Esseff atya. „A nővérek kissé idegesek lettek, mert Teréz 
anya másfél órán át térdelt és imádkozott a haldokló mellett. Végül 
figyelmeztették, hogy nem fog tudni találkozni a pápával. Így felelt: 

‘Menjetek el helyettem. Én Jézussal vagyok. Mondjátok meg a pá-
pának, hogy ne haragudjon, de én Krisztussal vagyok.’ – Vagyis Jézust 
látta a legszegényebbekben.” 

2. „Egy alkalommal találkozott Daniel Ortega nicaraguai kommunis-
ta vezetővel, amikor egy földrengés után néhány nővérével együtt 
segíteni mentek az országba. Ortega gyűlölködve fejtegette Ronald 
Reagan amerikai elnökkel kapcsolatos politikai nézeteit. Teréz anya 

csak állt és hallgatott, majd azt mondta: ‘Reagan elnöknek nagy szük-
sége van az imákra, ugye?’ – ‘Az biztos’ – felelte Ortega. Mire Teréz 
anya: ‘És önnek is, hiszen a felesége azt mondta, ön katolikus; ugye?’ A 
diktátor igennel felelt, mire Teréz anya azt mondta: ‘De úgy tudom, a 
gyerekei nincsenek megkeresztelve. Pedig nem vezethet egy országot 
az, aki a saját családját nem tudja vezetni. Kereszteltessük meg a gye-
rekeit! Leszek a keresztanyjuk, és intézzük el ezt most rögtön!” 

777blog.hu 

 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Tóth Kamilla: 2016. augusztus 28. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Házasságkötés 

Szabó János – Gábor Tímea: 2016. szeptember 3. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
Szeptember 5, hétfő, Kalkuttai Szent Teréz szűz, 7 óra: + László 
Szeptember 6, kedd 
 13.30 óra: Horváth Mártonné Siska Ilona temetési szentmiséje 

18 óra: + Szülők 
Szeptember 7, szerda, Szent Márk, István és Menyhért áldozópap-

ok, kassai vértanúk, 18 óra: + Mária édesanya 
Szeptember 8, csütörtök, Szűz Mária születése (Kisboldogasszony), 

18 óra: + Valéria és János szülők 
Szeptember 9, péntek, Claver Szent Péter áldozópap, 18 óra: + Fe-

renc 
Szeptember 10, szombat, Szűz Mária szombatja, 7 óra: + János férj, 

édesapa, nagyapa, após 


