
Ma és a következő két vasárnapon valamennyi szentmise után le-
hetőség nyílik az ide egyházközségi hozzájárulások gyorsított befize-
tésére. Hálásan köszönjük a Testvéreknek, hogy támogatásukkal segí-
tik plébániánk működését! 

Ma 15 órától családi délutánra várjuk az általános iskolásokat és 
szüleiket a plébániai központ közösségi termébe.  

Köszönjük azok segítségét, akik a héten segítettek a karácsonyfák 
lebontásában. 

Ezen a héten tartjuk az imahetet a keresztény felekezetek egységé-
ért. Minden este 6 órakor a város különböző templomaiban tartunk 
ökumenikus imádságot. A részletes program a Hírlevélben található. 
Nálunk péntek este lesz az imaalkalom, amire nagy buzgósággal vár-
juk közösségünk tagjait. AZ imahét miatt e héten minden hétköznapi 
szentmise reggel 7 órakor van. 

Február 11-én, szombaton plébániai vacsorát szervezünk, amellyel 
kapcsolatban minden információ a Hírlevélben található. Vacsoraje-
gyeket a Plébánia Hivatalban lehet váltani 2000 Ft-ért. 

A plébániai falinaptárból jó néhány példány megmaradt. Ezeket az 
újságos asztalról vihetik el a Testvérek. A naptárért adományt szívesen 
fogadunk a nyomdai költségek fedezésére. Kérjük, hogy a naptárból 
segítsenek eljuttatni azokhoz is, akiknek nincs lehetőségük megvásá-
rolni, illetve betegségük miatt nem tudtak eljönni a templomba.  

 
 

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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Évközi 2. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
Plébániai vacsora február 11-én 
 
A tél vége felé 

újabb alkalmat sze-
retnénk teremteni 
plébániai közössé-
günk számára, ahol 
egy kellemes estét 
együtt eltölthetnek. 
Éppen ezért plébá-
niai vacsorára hív-
juk közösségünk tagjait február 11-én, szombaton 17 órától a Mind-
szenty iskola éttermébe. Ez az alkalom nem a plébániai bálhoz lesz 
hasonló, mivel nem készülünk műsorral, sem egész éjszakás szórako-
zással, csupán egy finom vacsorával és egy kis beszélgetéssel. Az este 
befejezését így körülbelül 19 órára tervezzük. A plébániai vacsora me-
nüje: pikáns sertéstarja, szezámmagos csirkemell, vegyesköret, süte-
mény, ásványvíz, üdítő. Vacsorajegyeket a plébánia hivatalban lehet 
vásárolni február 5-ig 2000 Ft-ért.  

 
 
Ökumenikus imahét 2017 
 
Ebben az évben is megrendezésre kerül az egész Egyházban a ke-

resztények egységéért tartott ökumenikus imahét. Az elmúlt évek ha-



gyományát folytatva a zalaegerszegi 
keresztény közösségek is bekapcso-
lódnak a közös imádságba.  

Az imahét idei jelmondata: „Krisz-
tus szeretete sürget minket” 2Kor 
5,14-20. Az imahét során minden nap 
más-más templomba várjuk közös 
imádságra városunk lakóit, hogy az 
egység felé vezető úton együtt ha-
ladva munkáljuk Krisztus vágyának 

beteljesítését, hogy a világ keresztényei újra egyek lehessenek. 
Az imádságos találkozók helyszínei: 
 

Január 16. hétfő 18 óra Mária Magdolna plébániatemplom 
Január 17. kedd 18 óra Evangélikus templom 
Január 18. szerda 18 óra Jézus Szíve ferences plébániatemplom  
Január 19. csütör-
tök 

18 óra Református templom 

Január 20. péntek 18 óra 
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébá-
niatemplom 

 
Az imahét rendezvényei miatt a plébániatemplomban ezen a héten 

minden hétköznapi szentmise reggel 7 órakor kezdődik. 
 
 
A lelkipásztori munkatárs 
 
Az a világi férfi vagy nő, aki az egyházmegye főpásztorának megbí-

zásából, meghatározott helyen és terjedelemben, olyan lelkipásztori 
feladatokat végez a kijelölt lelkipásztor irányítása és vezetése mellett, 
amelyeket az Egyházi Törvénykönyv számára megenged. Ezt a hatás-
kört és illetékességet nem lépheti túl.  

 A Magyar Püspöki Konferencia 1994: rendelkezett a a lelkipásztori 
munkatársakról. Ennek értelmében feladatai általában a liturgiában 
olvasmányok és bizonyos szövegek (pl. egyetemes könyörgések fohá-

szai) olvasása; áldoztatás (betegeké is); hitoktatás; igeliturgia és más 
áhítatgyakorlatok vezetése a plébános irányítása mellett; a megyés-
püspök megbízásából lelkipásztori teendők önálló ellátása.  

Lelkipásztori munkatársnak azok alkalmasak, akik a) testi és pszichi-
kai értelemben egészségesek, a természetes és keresztény erényekben 
szilárdak, nem anyagiasak, anyagi ügyeik rendezettek; b) példamutató 
és buzgó keresztény életet élnek; c) egyházias lelkületűek; d) közössé-
gi szelleműek és készek a közösséget szolgálni; e) a megbízatásuknak 
megfelelő hittani ismeretekkel rendelkeznek. Az alkalmasságot a plé-
bánosok véleménye alapján a megyéspüspök állapítja meg. 

Magyar Katolikus Lexikon 

 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  
 
Január 16, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Január 17, kedd, Szent Antal apát, 7 óra 
Január 18, szerda, Árpád-ház Szent Margit szűz 

7 óra: Hálából 
8 óra: Kocsmár Józsefné Kovács Mária Zsuzsanna temetési 

szentmiséje 
Január 19, csütörtök, 7 óra: + Teréz édesanya, Károly édesapa és 

János testvér 
Január 20, péntek, Szent Fábián pápa és vértanú; Szent Sebestyén 

vértanú; Boldog Özséb áldozópap, 7 óra: + Hozzátartozók 
Január 21, szombat, Szent Ágnes szűz és vértanú, 7 óra: + Mária 

édesanya és szülei 
Január 22, Évközi 3. vasárnap 

7 óra: + Szülők, József és Balázs 
8.30 óra (Bazita)  
10 óra: + Ernő férj, édesapa, nagyapa 
18 óra: + György és Julianna  

 


