
A jövő vasárnap a 10 órai szentmisére szeretettel várjuk az óvodá-
sokat családtagjaikkal együtt. A Szent Mónika közösség tagjai kivéte-
lesen 16 órakor találkoznak a plébániai központ közösségi termében. 
Az esti szentmise után pedig a zenebarátokat várjuk vasárnap esti 
muzsikára. A jövő vasárnap a püspöki konferencia rendelkezése szerint 
a katolikus iskolák javára gyűjtjük a perselyadományokat. 

A Szent Család Óvoda nyílt délutánra várja a leendő kiscsoportos 
óvodásokat és szüleiket február 28-án, kedden 17 órától.  

Plébániánk házaspárokat erősítő párkapcsolati programot indít 
azok számára, akik szeretnék házasságuk alapjait megerősíteni, eset-
leg új alapokat találni. A program öt alkalmat és egy záróestét ölel fel. 
Az öt alkalom során egy vendég előadó gondolatindító előadását kö-
vetően személyes, illetve páros beszélgetésre nyílik majd lehetőség, 
amely során az adott témákat interaktív módon dolgozzák majd fel a 
párok. Minden további információ a hírlevélben található. Jelentkezni 
a Plébánia Hivatalban lehet. 

Segítséget kérünk a Testvérektől, hogy új plébániai szórólapunkat 
minden plébániánkon élő családhoz eljuttathassuk. Az előző évek 
módszerét követve az önkéntesek a sekrestyében vehetik fel a boríté-
kokat, egy-egy utcát vállalva. Minden ezzel kapcsolatos információ a 
Hírlevélben található. 

Az Adoremus márciusi számát az előfizetők a sekrestyében vehetik 
át.  

 

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. február 19. 
Évközi 7. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
Házaspárokat erősítő párkapcsolati program indul 
 
Plébániánk házas-

párokat erősítő pár-
kapcsolati programot 
indít azok számára, 
akik szeretnék házas-
ságuk alapjait meg-
erősíteni, esetleg új 
alapokat találni. A 
program öt alkalmat 
és egy záróestét ölel 
fel. Az öt alkalom 
során egy vendég előadó gondolatindító előadását követően szemé-
lyes, illetve páros beszélgetésre nyílik majd lehetőség, amely során az 
adott témákat interaktív módon dolgozzák majd fel a párok. Minden 
alkalommal tanúságtételekre is sor kerül. Az öt téma: stabil, alapok, 
kommunikáció és családi hatások, konfliktuskezelés és megbocsátás, 
szexualitás, cselekvő szeretet és szeretetnyelvek.  

Az esték időpontjai: március 7, március 20, április 3, április 24, má-
jus 8. A záró este időpontja: május 27. 

A programra a Plébánia Hivatalban kérhető jelentkezési lapon lehet 
jelentkezni. A résztvevőkön kívül várjuk olyan párok jelentkezését is, 
akik szívesen mesélnének saját életükről, elsősorban az esték témái-
hoz kapcsolódóan. Végül olyan segítők és nagyszülők jelentkezését is 



várjuk, akik szívesen segítenének a háttérmunkában: pl. szendvicské-
szítés vagy gyermekmegőrzés.  

A programon való részvétel mindenki számára teljesen ingyenes. 
Nagy szeretettel várunk minden házaspárt e különleges programra! 
 
 
Plébániai szórólap-kampány 2017 
 

Ennek az évnek a kezdetén is 
szeretnénk minden család ott-
honába eljuttatni egy levelet, 
amelyben rövid beszámoló talál-
ható elmúlt évünkról, valamint 
jövőbeli terveinkről. Továbbá 
újra meghívjuk a plébániánk te-
rületén élőket, hogy csatlakozza-
nak hozzánk. A levél az egyház-
községi hozzájárulás befizetésére 
szolgáló csekket is tartalmaz.  

A levelek célba juttatásához 
újra kérjük a testvérek segítsé-

gét. Újra egy-egy utcára vonatkozóan lehet felvenni a leveleket a 
szentmisék után. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szórólapot csak plé-
bániánk területén terjesszük, vagyis a hozzánk tartozó utcákban. Ha 
valahol elutasítással találkozunk, fogadjuk azt is kedvesen és türelem-
mel. Ha tudjuk, hogy valahol más felekezethez tartozó hívők vannak, 
akiket zavarna a szórólap, akkor ne adjunk nekik. Ugyanígy, ha egy 
lakásnál ki van írva, hogy nem kérnek szórólapot, akkor az ő kérésüket 
is tartsuk tiszteletben. Ezzel együtt örömmel tegyünk tanúságot Egy-
házunk mellett, s igyekezzünk, hogy ami számunkra fontos és jó, an-
nak más is a részese lehessen. 

Hálásan köszönjük mindenki segítségét, aki közreműködik a szóró-
lapok terjesztésében! A Jóisten fizesse meg minden fáradozásukat, 
amelyeket imádsággal feltétlenül viszonzunk! 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Kanta-Csejtei Lili: 2017. február 12. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Török Sándor: 2017. február 15. 
Nyugodjék békében! 

 
 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  
Február 20, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Február 21, kedd, Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító, 18 

óra 
Február 22, szerda, Szent Péter apostol székfoglalása, 18 óra 
Február 23, csütörtök, Szent Polikárp püspök és vértanú 
 8 óra: Szabó Ferencné Rózsás Erzsébet Julianna temetési 

szentmiséje 
18 óra 

Február 24, péntek, Szent Mátyás apostol 
 8 óra: Kovácsné Szilveszter Magdolna temetési szentmiséje 

18 óra: + Attila férj, gyermek 
Február 25, szombat, 7 óra 
Február 26, Évközi 8. vasárnap 

7 óra: + László 
8.30 óra (Bazita): Bogár Imre és felesége, Julianna szülők és 

Bogár nagyszülők 
10 óra: + Emília és szülei 
18 óra: + Gyula és Mária szülők 

 


