
Május 19, péntek, 18 óra: A Plébánia híveiért 
Május 20, szombat, Sienai Szent Bernardin áldozópap, 7 óra: + Jó-

zsef férj, édesapa, nagyapa 
Május 21, Húsvét 6. vasárnapja 

7 óra: + Szülők és + testvér 
8.30 óra (Bazita): Bátorfi József és felesége Bogár Rozália 
10 óra: + Erzsébet és József szülők 
18 óra: Segítő Szűzanya tiszteletére 

 
Ma az esti szentmise előtt 17 órától Akathisztosszal köszöntjük az 

égi édesanyát, amely a keleti rítus szerinti Mária-köszöntő. 
Május 20-án, szombaton Szombathelyen lesz az édesanyák orszá-

gos Szent Mónika találkozója. Az autóbusz reggel 7.45 órakor indul a 
plébániatemplomtól. Még van néhány szabad hely az autóbuszon, 
amelyre a plébánia hivatalban lehet jelentkezni.  

Uzsalyné Dr.Pécsi Rita neveléskutató tart előadást a Szent Család 
Óvodában május 16-án, kedden 17 órakor. Az előadás címe: A neve-
lés, önnevelés mindenkor elsajátítható és alkalmazható eszköztára az 
önbizalom fejlesztése. 

Megérkezett az Örömhír legfrissebb száma, valamint megjelent a 
Martinus májusi száma is.  

Május 22-ig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó kétszer 1 
%-áról az újságos asztalon található nyomtatvány kitöltésével, amelyet 
az adóbevallástól függetlenül is meg lehet tenni. Kérjük a Testvéreket, 
hogy ne felejtsenek el élni ezzel a lehetőséggel! 

 

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. május 14. 
Húsvét 5. vasárnapja 

 
 

 

 
 
 
 
Ima-app 
 
A pápa világméretű imahálózata hivatalos ima-appot hozott létre, 

amely „Klikkelj és imádkozz!” felszólítással világszerte arra hívja az 
embereket, hogy kapcsolódjanak be Ferenc pápa havonta változó 
imaszándékába és a mindennapos imádságba. 

Az új alkalmazással a világméretű imahálózat – a szentatya aktuális 
havi imaszándékáról készített videoüzenet követése mellett – minden-
napos imádságra is hív. A felhasználók naponta háromszor imádságra 
indító, három-négy mondatos üzeneteket kapnak mobilkészülékükre. 
A rövid elmélkedések azt kívánják elősegíteni, hogy a napok során újra 
és újra Istenre tudjuk irányítani figyelmünket. 

Az ingyenes profil lehetővé teszi, hogy a  regisztrált felhasználók 
saját imádságokat tegyenek közzé az alkalmazáson, egy-egy képpel. 
Más felhasználók rákattinthatnak az adott imádságra, vagy kommen-
tálhatják azt. Az applikáció használatával a pápai imahálózatot is tá-
mogatják. 

Az ima-app-tartalmakat a Klikkelj és imádkozz! internetes oldaláról 
is le lehet tölteni: www.clicktopray.org. 

A Klikkelj és imádkozz! mintegy imádságos Facebookként kíván 
működni – szerepel a szolgáltatás német nyelvű leírásában. Az alkal-
mazás Portugáliában már két éve működik. Az imaapostolság e kez-
deményezését a jezsuita rend és a német püspöki konferencia is tá-
mogatja. 

magyarkurir.hu 



Pápa-mobil applikáció 
 
A Pápa-mobil elnevezésű applikáció segítséget nyújt Ferenc pápa 

megnyilatkozásainak gyors és praktikus elérésére – a Twitter-
üzenetektől a szerdai katekéziseken át egészen a különböző alkalmak-
ra írott üzenetekig –, illetve a Magyar Katolikus Egyház legfrissebb 
híreit is az érdeklődők elé tárja. Az alkalmazás elérhető androidos és 
iOS készülékeken. 

A Pápa-mobil kiindulási alapjául a külföldön már elterjedt, számos 
idegen nyelven elérhető alkalmazások szolgáltak (pl. The Pope App). 
Aki telepíti az applikációt, hiteles és hivatalos forrásból folyamatosan 
nyomon követheti Ferenc pápa megnyilatkozásait, és értesülhet a Ma-
gyar Katolikus Egyház legfrissebb híreiről is. 

Az alkalmazás tulajdonosa és működtetője a Magyar Kurír Szer-
kesztősége. A Magyar Kurír a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
félhivatalos hírportálja, mely 2005 óta működik a világhálón. Korábban 
nyomtatásban jelent meg, 1911-ben alapították. 

Az alkalmazáson belül külön rovatban jelennek meg a különböző 
világnapok alkalmából kiadott pápai üzenetek, a Szentatya szokásos 
szerdai általános kihallgatásán elhangzó katekézisek, a vasárnapon-
kénti Angelus, illetve – húsvéti időszakban – Regina Coeli imádságok 
éppúgy, mint a Szent Márta-házban hétköznap reggel mondott homí-
liák. Önálló rovatot kaptak a Szentatya más jelentős alkalomból mon-
dott prédikációi, Twitter-üzenetei, illetve a magánkihallgatásokról és 
csoportos audienciákról szóló híradások is. A Ferenc pápával kapcsola-
tos egyéb cikkeket a „További hírek” rovatban olvashatják a Pápa-
mobil felhasználói. 

A Pápa-mobil alkalmazás használóihoz a „Hírek/Hírfolyam” rovaton 
keresztül a Magyar Katolikus Egyház legfrissebb hírei is eljutnak. 

magyarkurir.hu 

 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés 

Homor Éva: 2017. május 7. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Elsőáldozás 

Homor Éva: 2017. május 7. 
 

Bérmálkozás – 2017. május 7. 

Homor Éva 
Horváth Petra Virág 

Huszár Ágoston 
Jákli Laura 

Karakai Fanni 
Karakai Patrik 
Karamán Ábel 
Köcse Márton 
Lukács Bálint 

Megyesi Ádám Levente 

Nemes Patrik 
Németh Martin 
Németh Viktória 
Peszleg Márton 

Pethő Árpád György 
Szalai Bence 
Szalai Vivien 

Tasnádi Réka Natália 
Vida Krisztina 

 

Házasságkötés 

Farkas Krisztián – Fincza Nikolett: 2017. május 6. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 

Temetés 

Galambos Istvánné Bekes Margit: 2017. május 11. 
Nyugodjék békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
Május 15, hétfő, 7 óra: A Kiss és a Farkas család + tagjai 
Május 16, kedd, Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú, 18 

óra: + János és Terézia 
Május 17, szerda, 18 óra: + Lajos és Szidónia 
Május 18, csütörtök, Szent I. János pápa és vértanú, 18 óra: + Ven-

del és Katalin 


