
Szeptember 21, csütörtök, Szent Máté apostol és evangélista, 18 
óra: Hencsei és Harz család + tagjai 

Szeptember 22, péntek, 18 óra: + Teréz és Lajos szülők 
Szeptember 23, szombat, Pietrelcinai Szent Pio áldozópap, 7 óra 
Szeptember 24, Évközi 25. vasárnap 

7 óra: + Tamási és Molnár szülők és gyermekeik 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Szülők 
18 óra: + Szülők, nagyszülők és Sarolta testvér 

 
A jövő vasárnap, szeptember 24-én, újra várjuk a délelőtti szentmi-

sére az óvodásokat és családtagjaikat. A Szent Mónika közösség tagjai 
pedig a kápolnában találkoznak 17 órától. Az esti szentmise után pe-
dig vasárnap esti muzsikára várjuk a zenebarátokat.  

Plébániánk, plébániai alapítványunk és a Mindszenty iskola hétal-
kalmas családakadémiát szervez ebben a tanévben Család(sz)építők 
címmel, amely során Éger Csaba katolikus pszichológus és nevelési 
tanácsadó járja körül a család életének és a gyereknevelésnek fontos 
kérdéseit. A programsorozatról színes szórólap készült, amely minden 
fontos információt tartalmaz, s amely ingyenesen elvihető az újságos 
asztalról. 

Megérkezett plébániai magazinunknak, az Örömhírnek őszi száma, 
amely szintén az újságos asztalon található meg. Ugyanitt vásárolható 
meg az egyházmegyénk által kiadott háromféle falinaptár 490 Ft-ért.  

Az Adoremus októberi száma átvehető a sekrestyében.  
 

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. szeptember 17. 
Évközi 24. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
Újra várjuk az óvodásokat is a szentmisére! 
 
Ebben a tanévben is várjuk az óvodásokat szentmisére! A tavalyi 

hagyományokat folytatva minden hónap utolsó vasárnapján nekik 
szóló szentbeszéddel és énekléssel várjuk a legkisebbeket és család-
tagjaikat. Szeretnénk a kisgyermekes családok számára továbbra is 
lehetőséget biztosítani, hogy együtt tudjanak eljönni a vasárnapi 
szentmisére. 

Ebben a hónapban a jövő vasárnap, szeptember 24-én, 10 órára 
várjuk a családokat! 

 
 
Jézus hétköznapjai 
 
Elgondolkoztál már valaha azon, hogy Jézus hogyan élt itt a föl-

dön? Nehéz néha belegondolni, hogy Jézus Krisztus valóban emberré 
lett köztünk. 

Szerintem néha hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy körülötte 
egyik csoda a másikat érte, és hogy minden napja a Bibliába illő törté-
net volt. De ő három teljes éven át tanított, és az evangéliumok nem 
fedik le ezt az egész időszakot. 

El tudod képzelni az átlagos napjait? 
Valószínűleg voltak kedvenc ételei és reggeli szokásai és a sok já-

rástól fájt és poros volt a lába, miközben az izzadtság a szemébe folyt 



a tűző júdeai napon; és voltak vízhólyagjai és csuklott és megfázott és 
talán még horkolt is. 

Gondolj min-
den egyes alka-
lomra, amikor 
nevetett vagy 
sírt. Fogadni 
mernék, hogy 
voltak belső 
viccei a tanítvá-
nyokkal. Kép-
zeld el, hogy 
belső poénjaid 
vannak azzal a 
személlyel, aki a 

lélegzetet adja a nevetéshez. 
És voltak emberi képességei is: tudta, hogyan kell házat építeni és 

főzni és kimosni a ruháit és olvasni. 
Milyen lehet odanyújtani Neki az ételt az asztalnál, vagy ökölpacsit 

adni Jézusnak? Vagy az időjárásról és hasonló lényegtelen semmisé-
gekről beszélni vele. 

Talán néha, amikor János elálmosodott, nekidőlt Jézusnak, és hall-
gathatta a szíve dobogását. 

Talán volt olyan éjszaka, amikor valamelyik tanítvány nem tudott 
aludni, ezért kimászott a hálózsákjából, és kint meglátta Jézust, amint 
egy sziklának támaszkodva ül és felnéz a mennybe; aztán együtt ültek 
és nézték a csillagokat. 

(Az univerzum Istene felnéz rövidlátó szemeivel az Általa teremtett 
égre, és a tanítvány annyira szeretné megkérdezni, hogy milyen volt 
megformálni minden egyes csillagot; aztán ránéz azokra a kér-
ges emberi kezekre, és valami mélyen megremeg benne.) 

Gondoltál már arra, hogy annyival több átlagos nap volt, mint cso-
dával teli, hogy a tanítványok néha majdnem meg is feledkeztek ró-
luk? 

Ahogy Ő megy és borrá változtatja a vizet és ötezer embert jóllakat 
egy gyerek ebédjéből és a halott Lázárt élve vezeti ki a sírból; és nekik 
eláll a lélegzetük. 

Nem azért, mert nem várták el Istentől, hogy megtegye a lehetet-
lent; hanem attól a tudattól, hogy ez az Isten közöttük él. 

Nem a csodák azok, amik felfoghatatlanok… 
777blog.hu 

 
 

Ferenc pápa Twitter-üzenete 2017. szeptember 10-én 
 

A szeretet segít megérteni az igazságot, az igazság pedig a szeretet 
cselekedeteire indít. 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 
Horváth Gyuláné Taliga Ilona: 2017. szeptember 12. 

Málovics János: 2017. szeptember 13. 
Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje:  
Szeptember 18, hétfő, 7 óra: + Keresztszülők és rokonok 
Szeptember 19, kedd, Szent Januáriusz püspök ás vértanú, 18 óra: 

+ József férj, édesapa, + szülők és testvérek 
Szeptember 20, szerda, Kim Taegon Szent András áldozópap, 

Csong Haszang Szent Pál és társaik vértanúk, 18 óra 
 


