
Új vasárnapi miserend januártól 
 
Január 1-jétől némileg módosul plébániánkon a vasárnapi szentmi-

sék rendje. A plébániai közösség és az egyházközségi képviselőtestü-
let kérésének megfelelően a vasárnap délelőtti szentmisék 10 órakor 
fognak kezdődni. Az esti szentmisék kezdési időpontjában nem lesz 
változás, vagyis továbbra is 18 órakor lesznek a vasárnap esti szentmi-
sék. 

Bazitán január 1-től minden vasárnap lesz szentmise, mégpedig 
reggel 8.30 órakor.  

A hétköznapi szentmisék rendjében nem lesz változás, vagyis hét-
főn és szombaton reggel 7 órakor, keddtől péntekig pedig 18 órakor 
vannak a szentmisék a plébániatemplomban. 

 
 
Kövessen minket online! 
 
Plébániánk jelen van az interneten! Honlapunk megtalálható a 

http://zeg3.martinus.hu címen.  
Facebook oldalunk a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia, Zalae-

gerszeg név alatt található. 
Internetes hírleveleinkre mind honlapunkon, mind pedig Facebook 

oldalunkon fel lehet iratkozni.  
  
 

Plébániai honlap 
 

 

Plébániai hírlevél 
 

 

Plébániai imacsoport 
 

 

 

 
 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett 
utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap: 
http://zeg3.martinus.hu • Hivatali idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 
óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 16-17 óra vagy telefonos egyeztetés-
sel • Keressenek minket a facebook-on is! 

Plébániai Hírlevél  
 

2013. december 25. 
 Karácsony, Urunk születése 
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Lelkipásztori üzenet 
 

Az idei az első Kará-
csony, amelyet plébáni-
aként közösen ünne-
pelhetünk. A Jóisten 
megadta, hogy az el-
múlt hónapokban foko-
zatosan elkezdhettük 
kialakítani közös éle-
tünket, s elindíthattuk 
mindazt, ami a legin-

kább sürgető volt. Van már plébániai központunk, hivatalunk, a régi 
közösségek tovább működnek, s jó néhány új is jött létre. Mindebben 
meghatározó szerepe volt plébániai közösségünk minden tagjának, 
hiszen jelenétével, idejével, kétkezi munkájával, anyagi áldozataival és 
elsősorban imádságával mindenki tett azért, hogy közös életünk szép 
és minél többeket megmozgató legyen. Éppen ezért mindenkinek 
hálával és köszönettel tartozom mindezekért. 

A most ünnepelt Karácsony teszi talán a leginkább érthetővé azt, 
ami Egyházunknak és így plébániai közösségünknek is egyik legfonto-
sabb feladata: hirdetni Isten végtelen szeretetét mindnyájunk iránt. Az 
elmúlt hónapokban sokan meghallották a hívó szót és csatlakoztak 
hozzánk. Most azokhoz is szólunk, akik talán eddig még nem vettek 
részt közösségünk életében, de Jézus születésének ünnepe elhozta 
őket hozzánk. Várunk benneteket is, s kérjük, engedjétek meg nekünk, 
hogy megmutassuk: Jézus Egyházához tartozni nem csupán érdemes, 
hanem jó is! Hadd adjuk nektek őt magát, hogy ezáltal életetek bol-
dogabb és örökké tartó legyen! Várunk benneteket Jézussal együtt 
nap, mint nap, hogy együtt készülhessünk az ő végleges visszatértére! 

Plébániánk minden munkatársa nevében áldott ünnepet és az Úr 
szeretetének megtapasztalását kívánom minden testvéremnek! 

 
Róbert atya 

 

Karácsonyi szeretethimnusz 
 
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő ha-

rangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, 
nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.  

 Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló-
számra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített 
asztalt készítek elő, de a családom felé nincs benne szeretet, nem va-
gyok egyéb, mint szakácsnő.  

Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában kará-
csonyi énekeket, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, 
de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem hasz-
nál nekem. 

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel 
díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban éne-
kelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, 
miről is szól a karácsony.  

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.  
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. 
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.  
A szeretet nem irigyel másokat házukért, 

amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és 
odaillő asztalterítő van.  

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy 
menjenek már az útból, hanem hálás érte, 
hogy vannak, és útban tudnak lenni.  

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől 
kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza 
meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszo-
nozni.  

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr.  

A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számí-
tógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad.  

 A szeretet soha el nem múlik.  


