
Szentségimádásra és közbenjáró imádságra várjuk a Testvéreket 

kedden, május 29-én az esti szentmise után.  

Június 1-jén, elsőpénteken Karitász-imaórára várjuk a Testvéreket 

17 órától. Június 2-án, elsőszombaton, a fatimai rózsafüzért imádkoz-

zuk el reggel 6 órától. 

Jövő vasárnap ünnepeljük az Úr Jézus Szentséges Testének és Vé-

rének ünnepét. A városi körmenet a Nagytemplomban 10 órakor kez-

dődő szentmise után indul a Jézus Szíve templomhoz. Nagy szeretet-

tel várják a Testvéreket. Az ünnep miatt Bazitán jövő vasárnap nem 

lesz szentmise, helyette szombaton 16 órakor lesz előesti szentmise. 

Augusztustól az év végig terjedő időszakra szentmiseszándékokat a 

plébánia hivatalban lehet előjegyeztetni. 

Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe a szombathelyi jubiláns 

házasok találkozóját, amelyre a plébánia hivatalban lehet regisztrálni 

június 6-ig.  

Már csak néhány utcába nem jutott el plébániai évértékelő szóróla-

punk. Szeretettel kérjük a Testvérek segítségét! 

A Martinus Kiadónak Brenner János boldoggá avatására megjelent 

kiadványaiból vásárolhatnak az újságos asztalról szentképeket, könyv-

jelzőt, naptárt, DVD-t és a boldoggá avatásra megjelent könyvet. A 

kiadványok ára az újságos asztalon található.  

Megérkezett az Örömhír új száma, valamint az elmúlt évünket be-

mutató Évkönyv is. Mindkét kiadvány az újságos asztalon található 

meg. Az Évkönyv, amelynek előállítási költsége 900 Ft, tetszőleges 

adományért vihető el.  
 

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 27. 
Szentháromság vasárnapja 

 
 

 

 

 

 

 

Megjelent az új plébániai Évkönyv 

 

Egy kis késéssel, de végre megjelent a 2017-es évet bemutató plé-

bániai évkönyv. A megszokott tartalommal, közösségünk tagjainak 

írásaival tele, hiteles kordokumentumot kínálunk plébániai közössé-

günk egy évéről.  

Az évkönyv a templomokban vásárolható meg. Az évkönyv előállí-

tási költsége 900 Ft, de hivatalos árat most sem szabunk meg, bár-

mekkora adomány fejében az évkönyv elvihető. Most is azt szeret-

nénk, hogy mindenki, aki szeretne, hozzá tudjon jutni ehhez a szép 

kiadványhoz.  

 

 

Jövő vasárnap Úrnapja lesz 

 

Az elmúlt évek hagyományának 

megfelelően a városi úrnapi körme-

netet a Mária Magdolna templom és 

a Jézus Szíve templom között tartják 

meg. A közös ünneplés 10 órakor a 

Nagytemplomban szentmisével kez-

dődik. Ezt követően indul a körmenet 

a Jézus Szíve templomhoz, ahol 

szentségi áldásban részesülhetnek a jelenlevők. Mindenkit nagy szere-

tettel várnak a közös imádságos tanúságtételre! 



Plébániai szórólap – le nem fedett utcák 

 

Már csak néhány utcába nem jutott el évértékelő szórólapunk. To-

vábbra is kérjük a Testvérek segítségét! 

A le nem fedett utcák: 

 

Futrinka utca 

Gálafeji utca 

Goldmark Károly utca 

Göcseji út páros oldal 6. számtól 

Gyöngyvirág utca 

Hegyalja út páratlan oldal: 1-9, 

15-27, páros oldal 46-60 kivé-

telével 

Jászai Mari utca 

 

Jázmin utca  

Köztársaság útja páratlan oldal: 

39-67, 73-tól végig; páros ol-

dal: 48-50, 68-72, 82-től végig 

Lukahegyi utca 

Meredek utca 

Stromfeld Aurél utca 

Szeretet utca 

Vakaroshegyi utca 

Varkaus tér 

 

 

Családi ünnepeink 

 

Megjelent a Magyar Katolikus Családegyesület „Családi ünnepeink” 

című 13 részes sorozatának pótfüzete. A kiadvány kifejezetten egy-

egy család saját ünnepei: születésnapok, névnapok, egy életszakasz 

lezárásához kötődő ünnepek megélésében kíván segíteni. 

A füzet a Dublinban 2018 augusztusában rendezendő Családok IX. 

Világtalálkozóját előkészítő kateketikai anyagok nyomán készült, rész-

ben az Amoris: Váljunk családdá! című füzet felhasználásával. 

A Családok IX. Világtalálkozójának jelmondata: „A család evangéli-

uma örömhír az egész világnak”. A pótfüzet ahhoz kíván segítséget 

nyújtani, hogy a családokban az evangélium öröme és a szeretet erő-

sítsék egymást; ötleteket kínál ahhoz, hogy miként tudunk apró fi-

gyelmességekkel egymásnak örömet okozni; valamint arról is olvasha-

tunk, hogyan szolgálhatjuk a jövő generációjának boldog családi éle-

tét azzal, ha törekszünk az ökológiai egyensúlyok helyreállítására.  

A kiadvány beszerezhető a Magyar Katolikus Családegyesület iro-

dájában (1071 Budapest, Városligeti fasor 45.), valamint megvásárol-

ható a 12kosar.hu oldalon.     Magyar Kurír 

 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Horváth Emili: 2018. május 21. 

Molnár Marcell: 2018. május 21. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Varga Ferencné Pete Mária: 2018. május 22. 

Czupi István: 2018. május 25. 

Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  

 

Május 28, hétfő, 7 óra: + Anna és János szülők és + testvérek 

Május 29, kedd, 18 óra: + József férj, édesapa, nagyapa 

Május 30, szerda, Szent István király ereklyéinek átvétele, 18 óra: + 

Szülők 

Május 31, csütörtök, 18 óra: + Családtagok 

Június 1, péntek, Szent Jusztínusz vértanú, 18 óra: + Vilma, Mária és 

szülők 

Június 2, szombat, Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk 

7 óra: + Márta 

16 óra (Bazita): A Plébánia híveiért 

Június 3, Krisztus Szent Teste és Szent Vére, Úrnapja 

7 óra: Hálából 

10 óra: A Szűzanya tiszteletére 

18 óra: + Szülők, nagyszülők 


