
Jövő vasárnap, február 9-én veszik át megbízólevelüket azok a lel-
kipásztori munkatársak, akik erre az évre áldoztatási engedélyt kaptak 
Egyházmegyénk főpásztorától. A jövő vasárnap valamennyi szentmise 
után balázsáldásban részesülhetnek mindazok, akik Szent Balázs püs-
pök hétfői ünnepén nem vettek részt szentmisén.  

Február 11-én, kedden, a betegek világnapján az esti szentmisében 
részesülhetnek a betegek szentségében mindazok, akik azt kérik. A 
szentségre feliratkozni a sekrestyében lehet. Az ünnepi eseményre, 
amely egyúttal a lourdesi Boldogságos Szűz Mária ünnepe is, 
imakilenceddel készülünk, amelyet minden nap a szentmise előtt 
imádkozunk. Az ehhez szükséges imafüzet megvásárolható az újságos 
asztalról 180 Ft-ért. Akik a szentségben részesülni szeretnének, szíves-
kedjenek szentgyónásukat elvégezni a szentségfelvétel előtt! 

Az újságos asztalon templomunk képét ábrázoló szép gyertyák vá-
sárolhatók 350 Ft-ért.  

Ebben az évben Zalaegerszegen is megrendezésre kerül a „Házas-
ság Hete”. Imádságos készülettel, vidám, játékos feladatokkal szeret-
nék a házasság szépségére, lényegére felhívni a figyelmet. A kihelye-
zett plakátokon és szórólapokon tájékozódhatnak a kedves testvérek a 
hét programjairól. 

Az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó bevallásának határ-
ideje február 25. Kérjük, hogy adójuk kétszer egy százalékával támo-
gassák Egyházunk és plébániánk működését! Részeltek az elmúlt va-
sárnapi hírlevélben találhatók.  

A Mária Rádió programfüzete felvehető az újságos asztalról. 
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A szentelt gyertya 
 
A szentelt gyertya egyike a leg-

régibb szentelményeknek. Közép-
kori előzmények után az újkorban 
is volt rá példa, hogy a városok és 
falvak nagyobb mennyiségű gyer-
tyát vásároltak, ezt Gyertyaszente-
lő napján (február 2.) a pap meg-
szentelte, majd kiosztották a hívek 
vagy legalábbis az elöljáróság kö-
zött. A 20. század eleji magyar 
paraszti gyakorlatban inkább az volt a jellemző, hogy e napon a gyer-
tyát maguk a hívek vitték szenteltetni a nagymisére. Valamikor szinte 
minden magyar katolikus parasztházban tartottak gyertyákat színes 
szalagokkal díszítve, és a szentképek mellett falra akasztva meghatá-
rozták a szobák összképét, hangulatát. A gyertyák felhasználásának 
sokfélesége a szenteltvízével vetekszik, végigkísérte az embert a szüle-
téstől a haláláig. 

A szentelt gyertya mellett lehet imádságainkat végezni, s e körül 
gyűlhet össze a család is napi imádságára. Meggyújthatjuk akkor, ami-
kor valakiért különleges módon is szeretnénk imádkozni, valamint 
akkor is, amikor meghaltjainkra emlékezünk. A szentelt gyertya külön-
leges módon emlékeztet bennünket Krisztusra, aki a világ világossága, 
s aki azért jött, hogy fényt hozzon ebbe a világba. 

(Magyar Katolikus Lexikon) 
 



A Szentatya imaszándékai februárra 
 
Általános imaszándék: hogy az Egyház és a társadalom legyen te-

kintettel az idős emberek bölcsességére és tapasztalatára 
Missziós imaszándék: hogy a papok, az egyházi és a világi szemé-

lyek nagylelkűen tudjanak együtt dolgozni az evangelizáció érdekében 
 
 
Betegek szentségének közösségi ünneplése 
 
Február 11-e minden évben a betegek világnapja. Ezen a napon az 

esti szentmise keretében részesülhetnek a betegek és az idősek a be-
tegek szentségében. A betegek kenetét azok vehetik fel, akik beteg-
ség vagy öregség miatt veszélybe kerülnek. A szentséget meg lehet 
ismételni, ha a beteg felépülése után újra súlyos betegségbe esik, 
vagy ha ugyanannak a betegségnek a folyamán a veszély súlyosabbá 
válik. (CIC § 1004.) 

A szentségfelvételre a sekrestyében lehet feliratkozni. Kérjük, hogy 
akik a szentséget fel fogják venni, szíveskedjenek elvégezni előtte 
szentgyónásukat! 

Plébániánk minden tagját várjuk a közös ünneplésre! 
 
 
A Házasság Hete Zalaegerszegen 
 
A Valentin nap körüli időszak a szerelem hangsúlyos világi ünnepe 

lett. A keresztény egyházak évek óta a házasság értékeit hangsúlyozva, 
keresztény tartalommal töltik meg ezt az ünnepet. Ebben az évben 
Zalaegerszegen is megrendezzük a „Házasság Hetét”. Imádságos 
készülettel, vidám, játékos feladatokkal szeretnénk a házasság szépsé-
gére, lényegére felhívni a figyelmet. A kihelyezett plakátokon és szóró-
lapokon tájékozódhatnak a kedves testvérek a hét programjairól. A 
szükséges gyermekőrzésről, kérjük, időben gondoskodjanak! 

 
A Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága  

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 
Unger József: 2014. január 28. 

Toplak Kálmán: 2014. január 31. 
Nyugodjanak békében! 

 
 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Február 3, hétfő, Szent Balázs püspök és vértanú, 7 óra: A plébánia 

híveiért 
Február 4, kedd, 18 óra: + Ottó, neje Terézia és családja 
Február 5, szerda, Szent Ágota szűz és vértanú, 18 óra: Beteg Anna 

gyógyulásáért 
Február 6, csütörtök, Miki Szent Pál és társai, japán vértanúk, 18 

óra: + Mária 
Február 7, péntek, 18 óra: + János és Lujza szülők 
Február 8, Bakhita Szent Jozefina, szombat 

7 óra: Balázs atyáért és a rábízottakért 
15 óra: Rózsás Mihály és Pálffy Veronika nászmisés esküvője 

Február 9, Évközi 5. vasárnap 
 8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + Szülők, testvér és Balázs 
18 óra: + Ferenc 

 
A mai vasárnap a szentmisék után lehetőség nyílik az egyházközsé-

gi hozzájárulások befizetésére. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató meg-
található honlapunkon.  

Lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát 
elsőcsütörtökön, február 6-án 17 órától. Másnap, elsőpénteken 5 órá-
tól lesz gyóntatás.  

Az egyházközségi képviselőtestület következő ülése február 6-án, 
csütörtökön az esti szentmise után lesz, amelyre várjuk a képviselőket. 


