
Január 7, szombat, Penyaforti Szent Rajmund, 7 óra: Hálából élő 
családtagokért 

Január 8, vasárnap, Urunk megkeresztelkedése 
7 óra: Élő családtagok 
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: A Bakos és a Horváth család + tagjai 
18 óra: + Péter és Mária szülők 
 

Január 5-én, elsőcsütörtökön 17 órától lelkipásztorokért és papi hi-
vatásokért tartunk szentségimádási órát. 

Január 6-án, pénteken Urunk megjelenésének, Vízkeresztnek ünne-
pét üljük. Ezen a napon szentmiselátogatási kötelezettségünk van. A 
plébániatemplomban reggel 7 órakor és este 6 órakor, Bazitán pedig 
délután 4 órakor lesz szentmise. Elsőpéntek lévén pedig a Karitász 
csoport imaórát tart 17 órától. Az ünnepre már érvényes a csütörtök 
esti szentmise is.  

Elsőszombaton, január 7-én reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért 
imádkozzuk el. 

Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan házáldást lehet kérni, amelyre 
a plébánia hivatalban, illetve a sekrestyében lehet feliratkozni. A ház-
áldásokra személyesen egyeztetett időpontban kerül sor.  

Már előre jelezzük a Testvéreknek, hogy január 15-én, vasárnap és 
az azt követő két vasárnapon valamennyi szentmise után lehetőség 
nyílik a 2017. évi egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére.  

 

Honlap 
 

 

Facebook 
 

 

Hírlevél 
 

 

Imacsoport 
 

 

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 
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Plébániai Hírlevél  
 

2017. január 1. 
Szűz Mária, Isten Anyja 

 
 

 

 
 
 
 
Régi magyar áldás 
 
 

Áldott legyen a szív, mely hordozott,  
És áldott legyen a kéz, mely felne-
velt,  
Legyen áldott eddigi utad,  
És áldott legyen egész életed.  
 
Legyen áldott Benned a Fény,  
Hogy másoknak is fénye lehess.  
Legyen áldott a Nap sugara,  
És melegítse fel szívedet.  
 
Hogy lehess enyhet adó forrás  
A szeretetedre szomjazóknak,  
És legyen áldott támasz karod  
A segítségre szorulóknak.  
 
Legyen áldott gyógyír szavad  
Minden hozzád fordulónak,  
Legyen áldást hozó kezed  
Azoknak, kik érte nyúlnak.  

Áldott legyen a mosolyod,  
Légy vigasz a szenvedőknek.  
Légy te áldott találkozás  
Minden téged keresőnek.  
 
Legyen áldott immár  
Minden hibád, bűnöd, vétked.  
Hiszen, ki megbocsátja,  
Végtelenül szeret téged!  
 
Őrizzen hát ez az áldás,  
Fájdalomban, szenvedésben,  
Örömödben, bánatodban,  
Bűnök közti kísértésben.  
 
Őrizze meg tisztaságod,  
Őrizze meg kedvességed.  
Őrizzen meg önmagadnak,  
És a Téged szeretőknek.  
 

 
 



Beszélgetnek a templomban. Mit tegyek? (párKatt.hu) 
 
Zavar, ha beszélgetnek körülöttem. Fáj, hogy eljönnek misére, és 

nem tisztelik Isten jelenlétét és a csendben imádkozókat. 
Először is érdemes megfontolni, vajon miért viselkednek így. Aki 

beszélget, talán azért teszi, mert 
• kereső: nem tudja, mi történik a misén, miért szent hely a temp-

lom 
• más a háttere: saját plébániáján mások a szokások, nem elvárás a 

csend 
• magányát vagy feszengését oldja, amikor a másikhoz fordul 
• nagyothall, és nem is sejti, milyen hangos 
• tudja, hogy aki leült mellé a padba, nehézséggel küzd, és aggódik 

érte 
• vagy más okból kezd beszélgetni; számos indoka lehet. 
Mit tehetünk ilyenkor? Legjobb, ha felajánljuk apró áldozatként. Hi-

szen bosszúságunk, fájdalmunk semmi ahhoz képest, amennyi fájdal-
mat okozunk Urunknak közömbösségünkkel és bűneinkkel. Ha pisz-
szegünk, lesújtó pillantásokat vetünk a beszélgetőkre, vagy csendet 
kérünk, azzal nem segítjük őket közelebb Istenhez. Sőt akár el is távo-
líthatjuk, különösen ha most kezdenek templomba járni. 

Fontos tudnunk, hogy mások viselkedését nem irányíthatjuk, a saját 
reakcióinkat viszont igen. Mondjunk hát egy fohászt a beszélgetőkért, 
és köszönjük meg az Úrnak, hogy nem máshol töltik a vasárnapot, 
hanem eljöttek a templomba. Meglehet, hogy közben megkapjuk a 
belső elcsendesedés kegyelmét, és mély imaélménnyel gazdagodunk. 
Ha a probléma tartósan fennáll, beszélhetünk az atyával, rábízva, hogy 
tapintatos szeretettel kezelje az ügyet. 

Ha pedig mi magunk éreznénk kísértést a társalgásra, akkor jusson 
eszünkbe, hogy templomban sem mise előtt, sem közben, sem utána 
nem illik beszélgetni. A templom a csendes imádság helye. Ha hosszú 
a várakozás a mise előtt, vagy utána örömmel fedezünk fel ismerősö-
ket, vagy csak turistaként látogatunk meg egy templomot, akkor is 
lehetnek ott olyanok, akik csendben szeretnének imádkozni. Tartsuk 
tiszteletben őket, és csak a templomból kilépve kezdjünk beszélgetni! 

A plébániai Karitász köszönete 
 

Plébániánk Karitászcsoportja hálásan köszöni a kedves híveknek az 
adventi tartós élelmiszergyűjtés keretében a templomunkba eljutta-
tott nagylelkű pénz-, élelmiszer-, játék- és egyéb adományaikat. Jelen-
tős pénzadományt kaptunk, összesen 169 300 Ft-ot, melyet teljes 
egészében tartós élelmiszerek vásárlására fordítottunk. Élelmiszer- és 
játékgyűjtésünket segítette a Máltai Szeretetszolgálat és a Zalaeger-
szegi Törvényszék is. Külön köszönet érte. Az adománygyűjtések 
eredményeként összesen 71 rászoruló családhoz (262 fő) sikerült 
élelmiszercsomagot eljuttatnunk. 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Guardiola Mózer Emma: 2016. december 29. 

Mózer Noel: 2016. december 29. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 
Ruzsits Zoltán László: 2016. december 27. 

Nyugodjék békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  
Január 2, hétfő, Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspö-

kök és egyháztanítók, 7 óra 
Január 3, kedd, Jézus Szent Neve, 18 óra: Hálából 
Január 4, szerda, 18 óra 
Január 5, csütörtök, 18 óra 
Január 6, péntek, Urunk megjelenése, Vízkereszt 
 7 óra: A Ruzsics család élő és + tagjai 

16 óra (Bazita) 
18 óra: + Szülők és testvérek 


