
tart előadást Határőrök és határsértők a családban címmel. Az elő-
adást zenés dicsősítés és imaóra a családokért követi. Az esti szentmi-
se után, amelyen a házaspárok áldásban részesülhetnek, agapéra vár-
juk a résztvevőket. A délutáni előadás alatt gyerekfelügyeletet is bizto-
sítunk, így a gyerekeket is várjuk az egész délután tartó rendezvényre.  

Ebben az évben is szentlélekváró kilencedet imádkozunk pünkösd 
ünnepére készülve. A napi szakaszokat a szentmisék előtt 20 perccel 
imádkozzuk el. 

A szentmisék előjegyzése az év hátralevő részére kedden, május 
30-án 10 órától kezdődik a plébánia hivatalban.  

Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden, május 30-án 
az esti szentmise után.  

A lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási 
órát június 1-jén, csütörtökön 17 órától. 

A Karitász-imaórája június 2-án, elsőpénteken 17 órakor kezdődik.  
Elsőszombaton, június 3-án, reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért 

imádkozzuk el.  
Szentlélekváró virrasztásra várjuk a Testvéreket Pünkösd ünnepe 

előtt, június 3-án, szombaton. A közös imádság 19 és 21 óra között 
tart, amelynek akár csak egy részére is szeretettel látunk mindenkit! 

A jubiláns házasok találkozójára ebben az évben június 24-én, 
szombaton 10 órakor kerül sor Szombathelyen, a székesegyházban. 
Szeretettel várják mindazokat, akik idén kerek házassági évfordulót 
ünnepelnek. Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet június 5-ig. 

 

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 28. 
Urunk mennybemenetele 

 
 

 

 
 
 
 
 
Jubiláns házasok találkozója Szombathelyen 
 
A Jubiláns Házaspárok Találkozója 2017. június 24-én, szombaton 

10 órakor kerül megrendezésre a Székesegyházban. Azokat a házas-
párokat várják, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve 
öt évenkénti felosztásban (10., 15., 20., stb.) a házassági évfordulóju-
kat.  

A találkozóra a plébánia hivatalban lehet jelentkezni június 5-ig a 
következő adatok megadásával: név (a feleségnél leánykori nevet fel-
tüntetve), valamint a kerek évforduló száma. A regisztrálásnál különö-
sen is fontos a határidő pontos betartása, mivel a határidő elmúltával 
a Püspöki Hivatal nem fogad jelentkezéseket. 

A rendezvényen részt vevők figyeljenek arra, hogy a székesegyház 
körül folyó útfelújítási munkák miatt közlekedési és parkolási nehé-
zségek adódhatnak. A szervezők kérik továbbá a jubilánsoktól, hogy 
minél korábban érkezzenek, mert a szentmise kezdése előtt 10 perccel 
a részükre fenntartott, de el nem foglalt helyeket is feltöltik a szerve-
zők. 

 
 
Ismét keresztényeket gyilkoltak meg Egyiptomban 
 
Legalább huszonhat halálos áldozata van annak a terrortámadás-

nak, amelyet katonai ruhába öltözött fegyveresek hajtottak végre má-



jus 26-án az ország déli részén, Minjában. A merénylet célpontja egy 
autóbusz volt, amelyen kopt keresztény zarándokok utaztak. Az áldo-
zatok között gyermekek is vannak.Mintegy húszan megsérültek, né-
hányuknak súlyos az állapota. A fegyveresek megállították a Szent 
Sámuel-monostorba tartó zarándokbuszt, fölszálltak és lőni kezdtek, 
mialatt egyikük filmre vette az öldöklést – mondta el egy szemtanú. 

A merénylet kevesebb mint két hónappal a virágvasárnap elköve-
tett mészárlás után történt, amikor terroristák negyvennyolc kopt ke-
resztény hívőt öltek meg a szentmisén Tantában és Alexandriában. A 
merényletek miatt Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök korábban 
országos szükségállapotot rendelt el, és megígérte, hogy minden esz-
közt bevetnek majd a dzsihadisták elleni harcban. 

Antonios Aziz Mina gizehi kopt katolikus püspök a Vatikáni Rádió 
adásán keresztül felhívást intézett a világ vezetőihez, akik Taorminá-
ban tartják csúcstalálkozójukat, hogy állítsák meg a fegyver- és kábí-
tószer-kereskedelmet, továbbá, hogy szigeteljék el azokat az országo-
kat, amelyek támogatják a terroristákat. 

Forrás: Vatikáni Rádió 

 

 

Könyvajánló 
 

Emmerick Anna Katalin (1774–1824), 
akinek boldoggá avatását 1981-ben indí-
tották el, és II. János Pál pápa 2004. októ-
ber 3-án avatta boldoggá, kicsi korától 
látomásokban, Őrangyala magyarázataival 
elragadtatásokban látta a Boldogságos 
Szűz Mária és az Úr Jézus életének helyszí-
neit, történéseit. A látottakat – isteni pa-
rancsra – a neves német költőnek, Clemens 
Brentanónak (1778–1842) lediktálta, aki 
1818-tól 1824-ig hűséges írnoka volt.  

A jelen kötet a Szent Szűz Mária életéről 
szól. 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Baksa Armand: 2017. május 21. 
Németh Lujza: 2017. május 21. 

Németh Adél Hanna: 2017. május 21. 
Körmendy Bertold: 2017. május 21. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Házasságkötés 

Gál Péter – Szabó Tünde: 2017. május 26. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
Május 29, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Május 30, kedd, Szent István király ereklyéinek átvitele, 18 óra: Há-

lából a Szűzanya tiszteletére 
Május 31, szerda, 18 óra: Engesztelésül a Szűzanya tiszteletére 
Június 1, csütörtök, Szent Jusztínusz vértanú 18 óra: Keresztes csa-

lád + tagjai 
Június 2, péntek, Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk, 18 

óra: Élő Tóth család 
Június 3, szombat, Lwanga Szent Károly és társai vértanúk, 7 óra: + 

Márta 
Június 4, Pünkösdvasárnap 

7 óra: + Lajos édesapa (+ 25. évf.) 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Szidónia 
18 óra: + Anna és István szülők 

 
Ma délután rendkívüli családi délutánt tartunk, amelyre a család 

minden tagját szeretettel várjuk. 15.30 órától Éger Csaba pszichológus 


