
mise lesz a harmadik lelkigyakorlatos szentbeszéddel. Szeretettel vár-
juk a Testvéreket a közös készülődésre, s egyúttal bátorítunk minden-
kit, hogy végezze el szentgyónását a lelkigyakorlat ideje alatt. 

A lelkigyakorlat miatt a jövő vasárnap Bazitán nem lesz szentmise, 
helyette szombaton délután 4 órakor lesz a vasárnapra érvényes elő-
esti szentmise.  

A plébániai Karitász nagyböjti adománygyűjtése a mai napon kez-
dődik. A Testvérek tartós élelmiszer és pénzadomány felajánlásával 
segíthetik a plébániánk területén élő rászoruló családokat, amelyeket 
még az ünnep előtt eljutattunk hozzájuk. Minden adományt a temp-
lomba lehet leadni.  

Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket is meglátogatjuk a 
nagyböjt folyamán. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a 
plébánia hivatalban, hogy előre egyeztetett időpontban elvégezhessék 
szentgyónásukat és szentáldozáshoz járulhassanak. Kérjük, hogy külön 
szíveskedjenek azt is jelezni, ha hozzátartozójuk a betegek szentségét 
is szeretné felvenni! 

Még várjuk önkéntesek jelentkezését, akik plébániai szórólapunk 
célba juttatásában segítenek. A még lefedetlen utcák listája a Hírlevél-
ben található. 

A Kolping Idősek Otthona önkéntesek segítségét kéri, akik akár al-
kalomszerűen, akár rendszeresen kisebb szolgálatokat tudnak vállalni 
az otthonban. Minden információ és a lehetséges szolgálati területek 
az elmúlt heti Hírlevélben találhatók.  

A Martinus márciusi száma az újságos asztalról vásárolható meg.  
 

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. március 5. 
Nagyböjt 1. vasárnapja 

 
 

 

 
 
 
 
Szórólap kampány 2017 – Lefedetlen utcák 
 
Kampányunk során még néhány utcába nem jutott el szórólapunk. 

Ehhez kérjük újra a Testvérek segítségét! Kérjük, hogy aki egy-egy 
utcában vállalja a szórólapok kihordását, szíveskedjék a sekrestyében 
jelentkezni! A még lefedetlen utcák: 

Aranyeső utca 
Azáleás utca 
Átalszegett utca 25-73 szám 
Csutor Imre utca 
Erdész utca 
Erkel Ferenc utca páros oldal 18-tól, páratlan oldal 23-tól 
Feketerigó utca 
Goldmark Károly utca 
Göcseji út páros oldal 6-tól 
Határjáró utca 
Hegyalja utca páratlan oldal 1-27 és 71-től, páros oldal 2-40 és 62-

től 
Jászai Mari utca 
Köztársaság útja páros oldal, páratlan oldal 39-67 és 73-tól 
Lépcsősor utca 
Lukahegyi út 
Mókus utca 
Nárcisz utca 
Nemzetőr út 



Sövény utca 
Vakaroshegyi utca 
Varkaus tér 
Hálásan köszönünk minden segítséget! 
 
 

 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Temetés 

Horváth Károly: 2017. március 2. 
Nyugodjék békében! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
Március 6, hétfő, 7 óra: A Plébánia híveiért 
Március 7, kedd, 18 óra: + Férj, édesapa és szülők 
Március 8, szerda, 6 óra: + Zoltán lelkipásztor 
Március 9, csütörtök, 18 óra: Hálából a segítő Szűzanya tiszteletére 
Március 10, péntek, 18 óra: + Ferenc 
Március 11, szombat  

6 óra: + Szilárd 
16 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
18 óra: + Viktória 

Március 12, Nagyböjt 2. vasárnapja 
7 óra: + József és Rozália 
10 óra: + Szülők és nagyszülők 
18 óra: + Irén és János szülők 

Az elmúlt vasárnap a katolikus iskolák javára Kertvárosban 144.815 
Ft-ot, Bazitán pedig 9.030 Ft-ot ajánlottak fel a Testvérek. Köszönjük 
szépen az adományokat!  

Még lehet jelentkezni a kedden kezdődő házaspárokat megerősítő 
programra, amelynek részletei honlapunkon olvashatók.  

Nagyböjtben minden szerdán és szombaton reggel 6 órára hajnali 
szentmisére várjuk a Testvéreket. Szerdánként így este nincs szentmi-
se. Minden pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk 17 órától.  

A Jézus Szíve Ferences Plébánián nagyböjt minden keddjén 
medjugorjei imaestet tartanak az esti 6 órás szentmise után. 

A jövő hét végén lesz plébániánk nagyböjti lelkigyakorlata, amelyet 
Márfi Gyula veszprémi érsek vezet. Szombaton, március 11-én is lesz 
hajnali szentmise. 17 órától Mária ájtatosságot végzünk, amely alatt 
szentgyónást is lehet végezni, 18 órától pedig szentmise lesz az első 
lelkigyakorlatos szentbeszéddel. Vasárnap 9 órától szentségimádás és 
gyóntatás lesz, 10 órától pedig az ünnepi szentmise a lelkigyakorlatos 
beszéddel és katekumenjeink kiválasztási szertartásával. Hétfőn, a 
fatimai estén 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától 
keresztúti ájtatosság és szentgyónási lehetőség, 18 órától pedig szent- 


