
 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Szülők és testvér 
18 óra: + István férj, édesapa, nagyapa és Magdolna édesanya 

 
A mai fatimai estén Takács András atyát köszöntjük. 16 órától a 

fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra lesz, 
majd 18 órától szentmise és körmenet. Szeretettel várjuk közösségünk 
tagjait az ünnepre! 

A Szűzanya mennybevételének ünnepe lesz kedden, augusztus 15-
én. Ezen a napon Egyházunk a szentmisén való részvételre hív ben-
nünket. A plébániatemplomban reggel 7 órakor és este 6 órakor lesz-
nek szentmisék, Bazitán pedig délután 4 órakor.  

Ezen a héten csütörtökön és pénteken kivételesen nincsen hivatali 
szolgálat a plébánia hivatalban.  

Az Örömzene alapítvány Szent István Emléktúrát szervez augusztus 
18-án, pénteken. Minden ezzel kapcsolatos részlet a Hírlevélben talál-
ható.  

Augusztus 20-án, jövő vasárnap, az esti szentmisében újra vendé-
günk lesz az Árvácska együttes. Előtte fél 4-től a zsinagógában adják 
elő A három legényke című mesejátékot. A szentmiséhez kapcsolódó-
an az elmúlt évekhez hasonlóan szeretetvendégséget szervezünk, 
amelyre örömmel fogadunk sütemény-felajánlásokat. A süteményeket 
délután 5 órától lehet leadni a templomban. Az este során a gyerekek 
számára gyűjtést is tartunk. Nagy szeretettel várunk mindenkit!  

 

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. augusztus 13. 
Évközi 19. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
Isten hozott, András atya! 
 
Az elmúlt héten megkezdte lelkipásztori szolgálatát plébániánkon 

Takács András atya, aki egyéves lenti szolgálat után érkezett hozzánk. 
András atya a kórházlelkészi feladatok mellett plébániánkon is végez 
majd lelkipásztori munkát, így az elkövetkező időben sokszor fogunk 
találkozni vele. Igyekezzünk szolgálatát szeretettel fogadni és imád-
sággal kísérni! 

Kedves András atya! Nagy szeretettel köszöntjük plébániai közös-
ségünkben, s őszintén reméljük, hogy körünkben is sok szép élmény-
nyel gyarapszik majd lelkipásztori tapasztalata, és sok örömöt talál 
majd a zalaegerszegi szolgálatban! 

 
 
Szent István-emléktúra 
 
Augusztus 18-án, pénteken, 16. alkalommal szervezi meg az Öröm-

zene Alapítvány a Szent István-emléktúrát. A program 17 órakor a 
Kálvária-templomban szentmisével kezdődik. Ezt követően a csapatok 
meghatározott útvonalon indulnak plébániatemplomunkhoz. Útköz-
ben szakrális helyeket keresnek fel, ahol feladatokat kell majd megol-
daniuk.  

A túra célpontjánál, vagyis plébániatemplomunknál a résztvevőket 
emléklap és könnyű vacsora várja. Körülbelül 21 órától egyórás ima-



órával egybekötött virrasztás lesz, amelyre a szervezők azokat is vár-
ják, akik a túrán nem tudnak részt venni. 

A programmal kapcsolatos minden információ a hirdetőtáblán ta-
lálható meg.  

 
 
Érkezik az Árvácska együttes 
 

Augusztus 20-án, jövő va-
sárnap érkezik az Árvácska 
Együttes! Az elmúlt évek 
hagyományát követve ebben 
az évben is vendégül látjuk a 
csíksomlyói gyerekeket és 
kísérőiket. Vasárnap 15.30 
órakor a zsinagógában adják 
elő A három legényke című 
mesejátékot. Ezt követően 

plébániatemplomunkban 
szolgálnak az este 6 órás 
szentmisén. A szentmisét 
követően most is lehetőség 
nyílik a gyerekekkel való 
találkozásra a templom előtti 
téren. Idén is szeretetven-
dégséggel szeretnénk várni 
őket, ezért most is kérjük a 
Testvérek segítségét. Hálá-

san fogadunk sütemény-felajánlásokat az estére, amelyeket az esti 
szentmise előtt a templomban lehet leadni. Természetesen az este 
során a gyerekek számára gyűjtünk majd adományokat. 

Nagy szeretettel várunk mindenkit, hogy szeretetünket továbbad-
hassuk kis vendégeink felé! 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Antos Balázs: 2017. augusztus 6. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Házasságkötés 
Dávid Tamás – Eke Krisztina Klaudia: 2017. augusztus 12. 

Isten éltesse az új házaspárt! 

 

Temetés 
Kardos Farkasné Bogár Mária: 2017. augusztus 9. 

Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje:  
Augusztus 14, hétfő, Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és 

vértanú, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Augusztus 15, kedd, Nagyboldogasszony, Szűz Mária mennybevé-

tele 
7 óra: Gyógyulásért 

 16 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
 18 óra: + Ferenc és Györgyi 
Augusztus 16, szerda, Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz 

áldozópap, vértanúk, 7 óra: + Erzsébet  
Augusztus 17, csütörtök, 7 óra: + Mária feleség, édesanya és + szü-

lők 
Augusztus 18, péntek, Eudes Szent János áldozópap 

7 óra: Élő Mária, Károly, gyermekei és családjaik 
 8 óra: Kámán Antal temetési szentmiséje 
Augusztus 19, szombat, Szent Bernát apát és egyháztanító, 7 óra: 

Sütő család + tagjai 
Augusztus 20, vasárnap, Szent István király 

7 óra: + István férj, édesapa, nagyapa, + Jolán testvér 


