
A jövő vasárnap kezdődik az advent. Adventi koszorúink elkészíté-
séhez szívesen fogadunk fenyőágakat. Előre is köszönjük a segítséget! 
A jövő vasárnap a délelőtti szentmisében megáldjuk az adventi koszo-
rúkat. Aki szeretné koszorúját megáldatni, kérjük, hogy a szentmise 
előtt helyezze el azt az oltár elé. 

Plébánián legújabb közösségeként karitász-csoportot szeretnénk 
indítani. Az induló csoport kezdeti feladatai a különböző alkalmi akci-
ók és adománygyűjtések lebonyolítása, valamint a beteglátogatás 
megszervezése lesz. Aki szívesen tevékenykedne a szeretetszolgálat 
területén, kérjük, hogy jelentkezzen a sekrestyében vagy a plébánián.  

Szent Cecília-napi jótékonysági hangverseny lesz a Zárda kápolná-
ban november 25-én, hétfőn 16.30 órai kezdettel. 

A Szent Család Óvodában Uzsalyné Dr. Pécsi Rita tart előadást Mi-
ért nem működik a "Százszor megmondtam!"? A sikeres nevelés kul-
csa: az érzelmi intelligencia címmel november 26-án, kedden 5 órától. 

A jövő vasárnap az esti szentmise után a zalaegerszegi szimfonikus 
zenekar ad hangversenyt. A részletes program a hirdetőtáblán és hon-
lapunkon található meg. Szeretettel várunk mindenkit! 

Továbbra is várjuk önkéntesek jelentkezését, akik segítenének plé-
bániai szórólapjainkat kihordani. Még jó néhány utca nincs lefedve, így 
minden segítséget örömmel fogadunk.  

Megjelent Brenner János lapjának, az Emberhalásznak 2013-as 
száma. A kiadvány ára 250 Ft. A 2014-es egyházmegyei katolikus ka-
lendáriumot 550 Ft-ért lehet megvásárolni a sekrestyében.  

 

Plébániai hírlevél: 
 

 

Plébániai imacsoport: 
 

 

 

 

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 24. – Krisztus Király 
 

 

 
A katolikus sajtóról 
 
A katolikus sajtó mun-

kája nagyon fontos, bár a 
katolikus sajtótermékek 
rendszerint szerény ér-
deklődésre tartanak szá-
mot. Ezen kiadványok 
célja nem elsősorban a profit termelése, hanem az evangélium üzene-
tének lefordítása a hétköznapokra, valamint hiteles tanúságtevők be-
mutatása. Próbálják eljuttatni a magyar katolikus hívőkhöz a Szentatya 
és a Szentszék, valamint a hazai egyház híreit is, hogy figyelemmel 
tudjuk kísérni Egyházunk életét szerte az egész világon. Ugyanakkor 
szórakozásra és kikapcsolódásra is biztosítanak lehetőséget olvasóik 
számára. 

A katolikus sajtó termékei közül egyházmegyénk a Martinus havila-
pot adja ki, amely szűkebb hazánkról, vagyis a mi egyházmegyénkről 
ad hírt. Ez a lap hála a lelkes olvasóközönségnek 80 példányban fogy 
el plébániánkon. Az országos katolikus sajtónak hetente megjelenő 
kiadványai is vannak: az Új Ember és a Keresztény Élet. Ezek a lapok a 
hírek mellett lelki táplálékot is tartalmaznak egy-egy hétre. Az Új Em-
ber komolyabb és hosszabb írásokat tartalmaz: interjúkat, beszámoló-
kat, érdekes történeteket. Ebben a lapban heti televízió és rádióműsor 
is van a főbb televíziós csatornákkal, valamint a Magyar Katolikus Rá-
dió és a Mária Rádió programjával. A Keresztény Élet rövidebb és 
könnyebb hangvételű írásokat tartalmaz, amelyben a hírek jelentős 



részét a Magyar Kurír internetes oldalról veszik át. Ez a lap vasárnapi 
szentmisekalauzt tartalmaz a Magyar Katolikus Rádió műsorával. 

Kissé elgondolkodtató, hogy plébániánk területén mindössze 5 db 
Új Ember és 5 db Keresztény Élet fogy el, pedig 7000 körül van a kato-
likus hívők száma. Talán éppen az új egyházi év kezdetén, s az ünne-
pek közeledtével érdemes lenne átgondolnunk olvasási és költési szo-
kásainkat, hogy vajon meglátszik-e azon, amit olvasunk és amire köl-
tünk, hogy fontosnak tartjuk az Úr és az Egyház ügyét. Heti 170-190 
Ft-ot többszörösen is kiadunk egyéb dolgokra, olykor még fölöslege-
sen is, pedig a heti katolikus lap is ennyibe kerül.  

A karácsonyi ünnepek közeledtével ta-
lán megajándékozhatjuk magunkat vagy 
szeretteinket egy-egy katolikus hetilap 
előfizetésével. A 2014-re szóló hetilap 
előfizetéseket az elkövetkező hetekben 
gyűjtjük össze. Kérjük, hogy aki akár az Új 
Emberre, akár a Keresztény Életre szeret-
ne előfizetni, jelentkezzen a sekrestyében. 
A hetilapokat hetente a sekrestyében 
névre szólóan fogjuk félretenni, így az 

sem fog lemaradni az újságjáról, aki valamilyen oknál fogva nem tud 
eljönni a szentmisére. Az újságokat lehet hetente fizetni, de akinek 
úgy könnyebb, havonta vagy félévente is rendezheti előfizetését. Az új 
előfizetések 2014. január 1-től december 31-ig lesznek érvényesek. Ne 
feledjük: minden egyes előfizetéssel támogatjuk ezen lapok fennma-
radását és működését, hogy sokfelé juttathassák el katolikus híreiket.  

 
 
Plébániai karitász-csoport alakul 
 
Plébániai karitász-csoportot szeretnénk alapítani, amelynek felada-

ta a szeretetszolgálat: a szegények, betegek és rászorulók segítése. 
Kezdeti feladataink között elsősorban a különböző alkalmi akciók és 
adománygyűjtések lebonyolítása (pl. adventi vagy nagyböjti ado-
mánygyűjtés), valamint a plébániánk területén levő házhoz kötött be-

tegek látogatásának megszervezése lesz. Aki szívesen tevékenykedne 
a szeretetszolgálat területén, kérjük, hogy jelentkezzen a sekrestyében 
vagy a plébánián. 

 
HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
 
November 25, hétfő, Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú, 7 

óra: Élő családtagok 
November 26, kedd, 18 óra: + Szülők 
November 27, szerda, 18 óra: Püspök atya szándékára 
November 28, csütörtök, 18 óra: + Szülők és Férj 
November 29, péntek, 18 óra: + Munkatársak és Barátok 
November 30, szombat, Szent András apostol, 7 óra: + Mária és Fe-

renc, szülők és Xénia nővér, és a Szabó család + tagjai 
December 1, Advent 1. vasárnapja, 11 óra: + János férj és édesapa 

18 óra: + Szülők 
 
Ma esti szentmise előtt fél 6-tól elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát 

és a felajánló imádságot az eucharisztikus Jézus előtt. Mindazok, akik 
ezen az ájtatosságon részt vesznek, a szokott feltételekkel teljes bú-
csút nyerhetnek.  

A mai perselygyűjtés összegét a Karitász javára ajánljuk fel.  
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz november 26-án, ked-

den az esti szentmise után. 
A katekumenek befogadási szertartására kerül sor november 27-én, 

szerdán az esti szentmise keretében. Minél nagyobb számban várjuk a 
testvéreket, hogy hittanulóinkért közösen imádkozhassunk! 

Templomunk felszentelésének 9. évfordulója lesz november 28-án, 
csütörtökön. Ez a nap egyúttal templomunk szentségimádási napja is. 
A szentségkitétel reggel 8 órakor lesz. Délután 3 órakor plébániai 
szentórát végzünk, a szentségeltétel pedig az esti szentmise előtt fél 
6-kor lesz. Kérjük a testvéreket, hogy szíveskedjenek feliratkozni a 
szentségimádásra, hogy soha ne hagyjuk egyedül Jézust a nap során! 


