
Október 19, csütörtök, De Brébeuf Szent János és Jogues Szent 
Izsák áldozópapok és társaik vértanúk; Keresztes Szent Pál áldozópap, 
csütörtök, 18 óra: + Gyula férj, édesapa, nagyapa 

Október 20, péntek, 18 óra: + Piroska és Rezső szülők, Zsuzsanna 
és Cecília keresztszülők 

Október 21, szombat, 7 óra: + Erzsébet és László szülők 
Október 22, Évközi 29. vasárnap 

7 óra: + Rozália és Gergely szülők 
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: + Mária és Géza szülők, nagyszülők 
18 óra: + István férj, édesapa, nagyapa, dédapa 
 

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató tart előadást október 17-én, 
kedden 17 órakor, a Szent Család Óvodában, amelyen az értékelés-
önértékelés c. témában ad segítséget emberi kapcsolatainkban.  

E héten szerdán, október 18-án, kivételesen nincs hivatali szolgálat 
a plébánia hivatalban.  

A Szent András Evangelizációs Iskola Üdvösségtörténet kurzus 
szervez október 20-23 között a Szent Család Óvodában. A kurzusról és 
a jelentkezésről információ a hirdetőtáblán és a szórólapokon találha-
tó.  

A jövő vasárnap a püspöki konferencia rendelkezése szerint a misz-
sziók javára gyűjtjük a perselyadományokat.  

A Martinus októberi számát az újságos asztalról lehet megvásárol-
ni.  

 

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. október 15. 
Évközi 28. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
Apró öröm 
 
Plébániatemplomunk egy kicsit megint szebb lett: az elmúlt hetek-

ben sikerült kivitelezőt találni, aki a főbejárat fölötti tároló helység 
ablakait belátást gátló fóliával fedte be, így az ott elhelyezett dolgok 
most már kívülről nem láthatók. Talán nem tűnik ez a munka nagysza-
básúnak, de azért örüljünk neki, hogy a Jóisten háza megint egy kicsi-
vel szebb lett! Most is köszönjük a Testvérek adományait, amelyekkel 
újra és újra lehetővé teszik a hasonló munkák elvégzését! 

 
 
Önkénteseket keresünk! 
 
Az Örömhír őszi 

számából a Testvé-
rek már értesülhet-
tek arról, hogy 
bizonyos konkrét 
plébániai szolgála-
tokra önkéntese-
ket keresünk. Az 
elkövetkező hónapokban folyamatosan jelentetjük majd meg azokat a 
szolgálati feladatokat, amelyekben segítségre van szükségünk. Egy-
részt szeretnénk ezzel minél többek számára lehetőséget biztosítani a 
közösségi életbe való bekapcsolódásra, másfelől pedig igen hatéko-



nyan tudnának segíteni olyan dolgokban, amelyekhez értenek, illetve 
amelyet szívesen megtennének közösségünkért. Nagy szeretettel kér-
jük és várjuk a Testvérek segítségét! 

1. számú szolgálat: banki szállítás: olyan segítőket keresünk, akik 
2-3 hetente szívesen vállalják, hogy az összegyűlt érméket a bankba 
szállítják. Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik autóval rendel-
keznek, illetve tudnak kisebb súlyokat emelni. 

 2. számú szolgálat: a temetési szentmiséken gyakran tapasztaljuk, 
hogy a gyászolók idegenül érzik magukat, mert nem ismerik a szent-
mise rendjét. Olyan segítőket keresünk, akik szívesen eljönnek a hét-
köznap reggeli temetési szentmisékre, s részvételükkel segítik a gyá-
szolókat, hogy mikor kell állni vagy ülni, s az énekekbe is bekapcso-
lódnak. Ezeket a segítőket arra kérjük, hogy ne a leghátsó sorba ülje-
nek, hanem oda, ahol a gyászolók láthatják is őket, valamint hogy pél-
dájukkal bátran segítsék a gyászolókat (pl. a szentmise megfelelő ré-
szeinél akkor is álljanak fel, ha más rajtuk kívül nem teszi ezt). A teme-
tési szentmisék időpontjairól a heti hírlevélből lehet értesülni. 

 Minden szolgálatra a plébánia hivatalban lehet jelentkezni. A kö-
vetkező hetekben további feladatokhoz kérjük majd a Testvérek segít-
ségét. Előre is hálásan köszönünk minden segítő jószándékot!  

 
 
Egy gondolat az altemplomban készülő mozaikról 
 
Bizonyára észrevették a testvérek, hogy az altemplomba készülő 

mozaik munkálatainak ügyei elcsendesedtek. Ennek apropója egy 
szomorú esemény. Balázs Miklós, aki a mozaik kivitelezését végezte 
volna, súlyos betegséggel kórházba került, így minden korábban 
vállalt munkáját kénytelen volt lemondani. Az elmúlt hónapokban 
annak lehetőségét kerestük, hogy hogyan tudnánk mégis 
megvalósítani tervünket. A Jóistennek hála, Fecske Orsolya SSS 
testvér, a mozaik tervezője tudott olyan munkatársakat találni, akikkel 
a mozaik elkészítését el tudja végezni. Őszintén bízunk abban, hogy az 
előkészítő munkálatok a tél soránbe fognak fejeződni. Továbbra is 

kérjük a Testvérek imádságát, hogy a munkálatok rendben tudjanak 
előrehaladni!  

 
 
Mari és esernyője 
 
Mari esernyőjét próbálja ki. Hirtelen éleset villámlik. 
-A Jóisten is látta az esernyőmet! 
-Le is fényképezte! 
 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Máthé Péter Levente: 2017. október 8. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Csiszár József: 2017. október 12. 
Szili Zoltán: 2017. október 13. 

Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje:  
Október 16, hétfő, Szent Hedvig szerzetesnő; Alacoque Szent Mar-

git Mária szűz  
7 óra: Püspök atya szándékára 
15 óra: Pesti László Sándor temetési szentmiséje 

Október 17, Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú, kedd, 18 
óra: + István testvér és Miklós 

Október 18, szerda, Szent Lukács evangélista, 18 óra: Ott és Simon 
család + tagjai 

 


