
Május 16, szerda, Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú, 18 

óra: Hálából gyógyulásért 

Május 17, csütörtök 

 9.15 óra: Horváth József temetési szentmiséje 

18 óra: + Máté és Etel szülők 

Május 18, péntek, Szent I. János pápa és vértanú 

 13.30 óra: Kercza József Antal temetési szentmiséje 

18 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére 

Május 19, szombat, 7 óra: A Plébánia híveiért 

Május 20, Pünkösdvasárnap 

7 óra: + Anna és Tibor 

8.30 óra (Bazita): + Horváth Rudolf férj, édesapa 

10 óra: + Szidónia 

18 óra: + István, férj, édesapa, nagyapa (+ 30. évf.) 

Ma este lesz következő fatimai esténk, amelyet Gyöngyös Balázs 

nagykutasi plébános vezet. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk 

el, 17 órától szentségimádási óra, 18 órakor pedig szentmise, Mária-

ájtatosság és körmenet kezdődik.  

Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe a szombathelyi jubi-

láns házasok találkozóját, amelyre a plébánia hivatalban lehet regiszt-

rálni június 6-ig. Minden információ a Hírlevélben olvasható.  

Újra kérjük a Testvérek segítségét évértékelő szórólapjaink második 

részletének kihordásához. Mindazok, akik egy-egy utcát elvállalva szí-

vesen kihordják a szórólapokat, a szentmisék után a sekrestyében je-

lentkezhetnek. Előre is hálásan köszönünk minden segítséget! 
 

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  
 

2018. május 13. 
Urunk mennybemenetele 

 
 

 

 

 

 

 

Jubiláns házaspárok találkozója Szombathelyen 

 

A Jubiláns Házaspárok Ta-

lálkozója 2018. június 23-án, 

szombaton 10 órakor szentmi-

sével kezdődik, amelyet a Szé-

kesegyházban tartanak. Azokat 

a házaspárokat hívják, akik az 

idei évben ünneplik az 5. év-

fordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban (10., 15., 20., stb.) a házas-

sági évfordulójukat.  

A szervezők kérik a jubilánsoktól, hogy minél korábban érkezze-

nek, mert a szentmise kezdése előtt 15 perccel a részükre fenntartott, 

de el nem foglalt helyeket is feltöltik. 

A találkozóra június 6-ig lehet jelentkezni a plébánia hivatalban. A 

határidő lejárta után a Püspöki Hivatal fogad jelentkezéseket, de em-

léklapot csak utólag küldenek, postai úton, illetve a felolvasott név-

sorba nem kerülnek bele a házaspárok.  

 

 

Napi csoda   

 

Egy nappal az életben tartó gépek lekapcsolása előtt felébredt a 

kómából egy balesetet szenvedett amerikai tinédzser – számolt be az 

esetről a BBC. 



A 13 éves Trenton McKinley azt követően tért magához, hogy szü-

lei aláírták a szervei adományozásáról szóló iratokat. Trenton hétsze-

res koponyatörést és súlyos agyi traumákat szenvedett el márciusban, 

amikor az alabamai Mobile-ban felugrott egy utánfutóra, amelyet egy 

munkagép vontatott, majd leesett, az utánfutó átfordult és fejbe vág-

ta. 

Jennifer Reindl, Trenton anyja elmondta: a fiú a baleset óta több 

koponyaműtéten esett át, veseproblémái léptek fel és szívrohama is 

volt. Egy alkalommal 15 percen át a klinikai halál állapotában feküdt a 

műtőasztalon, de sikerült újraéleszteni. Ezután az orvosok azt mond-

ták, Trenton “soha többé nem lesz normális”. 

Az orvosok közölték a szülőkkel, hogy fiuk már nem fog felépülni, 

szervei azonban öt, átültetésre váró gyereket menthetnének meg. Ek-

kor a szülők aláírták a szervadományozásról szóló papírokat. “Igent 

mondtunk, ami Trenton életben tartását is jelentette, hogy az átülteté-

sekig tisztán tartsák a szerveket. Másnapra előjegyezték egy utolsó 

agyi vizsgálatra, melynek célja a halál megállapítása, ekkor azonban 

életjeleket mutatott, így törölték a tesztet” – mondta az anya. 

Trenton elmondta, a balesetből csak annyira emlékszik, hogy a be-

tonra esett és az utánfutó fejbe vágta. 

Még mindig vannak fájdalmai és rohamai is, szüksége lesz egy ko-

ponyaműtétre, de beszél, jár, még olvas és “matekozik is”. Anyja 

Trenton felépülését csodának tartja.  

777blog.hu 

 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Mester Anita: 2018. május 5. 

Horváth Olivér: 2018. május 6. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

 

Elsőáldozás – 2018. május 5. 

Fülöp Katalin 

Mester Anita 

Pintér Eszter 

 

Bérmálás – 2018. május 5. 

Bakon Bence 

Bencze Anna 

Dely László 

Gulás Rebeka 

Hoss Patrik 

Jámbor Petra 

Karamán Márk 

 

Pintér Bettina 

Pintér Nikolett 

Sághy Viktória 

Szakony Balázs  

Fülöp Katalin 

Mester Anita 

Orbán Szilárd 

Pintér Eszter 

 

Temetés 

Simon Gáborné Plecskó Rózsa: 2018. május 10. 

Gergály Ferencné Györe Anna: 2018. május 10. 

Szmodics Lajosné Czánger Anna: 2018. május 11. 

Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  

 

Május 14, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 

Május 15, kedd, 18 óra: + István és Mária szülők, + László (+ 5. évf.) 

és élő családtagok 


