
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: + Szülők és testvérek 
18 óra: + Sarolta és József szülők 

Plébániai zarándoklatra indulunk a jövő szombaton, szeptember 
24-én. Az autóbuszok reggel 7 órakor indulnak a plébániatemplom 
elől. Kérjük mindazokat, akik a zarándoklatra jelentkeztek, hogy 10 
perccel az indulás előtt szíveskedjenek megérkezni! 

A Szent Márton Légió véradást szervez plébániatemplomunkban 
szeptember 25-én, jövő vasárnap délelőtt. Minden ezzel kapcsolatos 
információ az elmúlt heti hírlevélben és honlapunkon található meg. 

Szintén a jövő vasárnap esti zenére várjuk a zenebarátokat a plébá-
niatemplomba az esti szentmise után. 

A Szent Mónika közösség a sok rendezvény miatt kivételesen nem 
a jövő vasárnap, hanem két hét múlva találkozik. 

A Martinus és az Örömhír őszi száma az újságos asztalról vásárol-
ható meg. Megjelent a 2017-es egylapos falinaptár is, ami 40 Ft-ba 
kerül.  

A Szent András Evangelizációs Iskola Boldogok vagytok kurzust 
szervez október 7 és 9 között a Szent Család Óvodában. A részletekről 
a hirdetőtábláról és az újságos asztalon kihelyezett szórólapokról lehet 
tájékozódni.  

A Jézus Szíve Ferences templomban minden héten csütörtökön és 
pénteken egész napos szentségimádást tartanak. Szeretettel hívják a 
Testvéreket, hogy imádkozzanak hazánkért, családjainkért és betege-
inkért. 
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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 
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Plébániai Hírlevél  
 

2016. szeptember 18. 
Évközi 25. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
 
Boldogok vagytok kurzus először Zalaegerszegen 
 

 
 
A kurzusról 
Ennek az új kurzusnak a témája bár nagyon alapvető, mégis annyira 

elkerüli a figyelmünket. Az, hogy Isten a boldogságra alkotott ben-
nünket, ez valahogy nem áll hitünk középpontjában. Pedig valójában 
mindenki a boldogságot keresi az életben. 

Talán a húsvéti szenvedése miatt látjuk mi keresztények Jézust sok-
kal inkább szomorúnak, meg nem értettnek, elhagyottnak, boldogta-
lannak, mint egy életvidám és boldog galileai Mesternek. 

A keresztény eszményképünk is inkább a szenvedésre épül, mint a 
boldogság elérésére. Pedig Isten azért alkotta az embert, hogy az bol-
dog legyen: boldog, amint Ő, Isten is boldog. A boldogság pedig nem 



valami misztikus szellemi tökéletesség, hanem egyszerűen csak bol-
dogság. 

E kurzus a nyolc boldogságban rejlő jézusi tanítást dolgozza fel, 
hogy ráleljünk, mitől volt Jézus boldog ember. Az ő élettapasztalata és 
tanítása nem a megszokott. Különleges. Meglepő és ellentétes a be-
vett emberi boldogságkereséssel. Csak olyan sokféleképpen magya-
rázták, túlozták vagy üresítették ki, hogy már magunk sem értjük miről 
szólnak. Ez a kurzus bevezet a boldogmondások eredeti értelmébe, 
hogy mi magunk is boldog Jézus-tanítványokká váljunk. 

 
A kurzus témái 
– A kincsestérkép 
– A térkép értelmezése 
– Boldogmondások Lukácsnál 
– Boldogságmondások Máténál 
– Üldöztetés Krisztus miatt 
 
Időpont 
2016. október 7–9. 
Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 17.30 órától, kezdés 18 

órakor. Befejezés vasárnap 18 órakor. 
 
Helyszín 
Szent Család Óvoda, 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12. 
 
Hozzájárulás 
A kurzust költsége 4500 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen, 

a regisztrációnál kell fizetni. Ez magában foglalja a két vacsorát, a 
szombati és vasárnapi ebédet, valamint a technikai költségeket. 

 
Jelentkezés 
Jelentkezni az iskola honlapján keresztül, regisztrálva; vagy a kihe-

lyezett (illetve a honlapról letöltött) jelentkezési lapot kitöltve és eljut-
tatva lehet. Kérjük, jelentkezz időben! Csak akkor jelentkezz, ha a kur-
zuson végig jelen tudsz maradni! 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Könye Dávid: 2016. szeptember 10. 
Németh Janka: 2016. szeptember 14. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

 

 

Jövő vasárnap, szeptember 25-én  

véradás  

8.30 és 11.30 óra között  

a plébániatemplomban 
 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
Szeptember 19, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Szeptember 20, kedd, Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong 

Haszang Szent Pál és társaik, koreai vértanúk, 18 óra: + László férj, 
édesapa és elhunyt családtagok 

Szeptember 21, szerda, Szent Máté apostol és evangélista, 18 óra: 
+ György édesapa, nagyapa 

Szeptember 22, csütörtök, 18 óra: + Nagyszülők és Zsuzsanna 
Szeptember 23, péntek, Pietrelcinai Szent Pio áldozópap, 18 óra: + 

Teréz és Lajos szülők 
Szeptember 24, szombat, Szent Gellért püspök és vértanú, 7 óra: + 

István férj, édesapa lelki üdvéért 
Szeptember 25, Évközi 26. vasárnap 

7 óra: Erdélyi és Simon család + tajgai 


