Augusztus 8, Évközi 19. vasárnap
7 óra: + Szülők
8.30 (Bazita)
10 óra: + Erzsébet és Ferenc szülők
18 óra: + Szülők, testvérek
A mai nap perselyadományait az épülő altemplom és közösségi
ház megvalósításához szükséges önerő fedezésére fordítjuk. Isten
fizesse meg nagylelkű támogatásukat!
A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön és pénteken a reggeli szentmise után szentségimádás lesz,
szombaton pedig reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk
el.
Augusztus 13-án, pénteken lesz következő Fatimai estén. 16 órától fatimai rózsafüzér, 17 órától szentségimádás, 18 órától szentmise és körmenet lesz. Az estét Kardos Csongor ferences atya vezeti.
Várunk mindenkit szeretettel.
Augusztus 14-én, szombaton 19 órától St. Martin szaxofon- és
pánsípművész ad koncertet plébániatemplomunkban. Jegyek elővételben a plébánia hivatalban kaphatók. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
Elkezdődtek az Altemplom bővítés és közösségi ház építés munkálatai. Az esetleges kellemetlenségekért megértésüket és türelmüket kérjük. Templomunk környékének egy része nem használható,
építési terület. Az altemplom a déli oldalról, a lépcsők felöl közelíthető meg. Kísérjük imáinkkal az építkezés folyamatát, hogy rendben
menjen a munka és a megépülő ház közösségünk növekedését szolgálja.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való jelentkezés a
végéhez közelít. Kérjük, aki plébániákkal szeretne részt venni az
eseményen, jelezze a plébánia hivatalban szándékát a jövő héten.
Utána már csak egyéni regisztrációra lesz lehetőség.
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
idő: hétfő: 9-12 óra; kedd: 10-12; 14-16 óra; szerda: 10-12; 14-17 óra;
csütörtök: 10-12; 14-17 óra; péntek: 10-12 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2021. augusztus 1.
Évközi 18. vasárnap
Vigyázat, munkaterület!

Az elmúlt időszakban nagyon sok, szép változást történt a
környékünkön: házak szigetelése után új színezést kaptak, háztetők
újultak meg az új cserepezéssel, több helyen láthatjuk, hogy a kerítéseket újrafestették, a játszótéren modern játékok lettek elhelyezve, a járda új burkolatot kapott, stb. Jó látni, hogy környezetünk
szépül, sokuk munkája által otthonos és barátságos a környékünk.
Nagy öröm az is, hogy hamarosan új közösségi ház épülhet a
kertvárosi templom mellé, valamint az altemplom bővítésére is sor
kerülhet. Bízom benne, hogy valamennyiük megelégedésére szép, a
templom stílusával harmonizáló, közösségek számára méltó és alkalmas találkozási helyet biztosító épület lesz. A templom és a közösségi ház között egy hozzávetőlegesen 80 m2-nyi szabadtéri terasz lesz kialakítva, amely kiváló lehetőséget biztosíthat szabadtéri
rendezvényekhez is. Az altemplom bővítésére pedig azért mutatkozott igény, mert továbbra is sokan szeretnék templomunk alatti temetkezési emlékhelyet elhunyt szeretteik számára méltó nyughelyéül. A beruházás eredményeként újra lesz majd lehetőség koporsós kripta helyek, valamint urna elhelyezésére alkalmas nyughelyek
kialakítására. Hogy a temetkezési emlékhely továbbra is méltó mó-

don őrizze elhunyt szeretteink emlékét, szeretnénk úgy kialakítani,
hogy a már meglévő altemplom folytatásaként lehessen használni,
és belső kialakításával azonos arculatelemekkel rendelkezzen.
Sokat gondolkoztunk azon is, hogy egy olyan szép nevű templom, minta Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom, mi lenne a legméltóbb elnevezés, amellyel a közösségi házunkat nem csupán elneveznénk, de valakinek az oltalma alá is helyeznénk ezzel. Mivel
templomunk Zalaegerszeg egykori plébánosának, Mindszenty Józsefnek is emléket állít, ezért az épülő közösségi házat az ő védőszentjéről, Szent Józsefről kívánjuk elnevezni. Ez a gondolat találkozik azzal is, hogy Ferenc pápa az idei esztendőre Szent József-évet
hirdetett. Így az épülő közösségi ház Szűz Mária jegyesének, a Szent
Család őrének nevét viseli majd.
Egy-egy munkálat azonban mindig „fennforgásokkal” is járhat.
Az esteleges kellemetlenségekért már most elnézésüket kérem!
Már megkezdődött a munkaterület körülhatárolása, amely elég látványos változást hozott az erre elhaladók számára is, hiszen fehér
kerítés szegélyezi a munkálatokra átadott dombot. Hamarosan elkezdődnek a földmunkák, az építőanyag szállítása, az építkezési folyamatok elindítása és remélhetőleg egy éven belül elkészülhetünk
a tervezett munkákkal. Addig is, kérem, még körültekintőbben közlekedjenek az Átalszegett utca ezen szakaszán! A járdát teljes egészében szabadon hagyják a kivitelezők, de ott sem árt, ha nagyobb
óvatossággal járnak. Az altemplom továbbra is látogatható a hozzátartozók számára, de annak megközelítése a templom déli oldaláról
lehetséges. Templomi szertartásainkat (szentmise, keresztelő, esküvő, temetés) az építkezés nem érinti, ezért továbbra is hívom Önöket, térjenek be imádkozásra, lelki feltöltődésre!
Az építkezéssel kapcsolatos első, jelentős esemény augusztus
26-án, 11 órakor lesz, amikor sor kerülhet az alapkő ünnepélyes
elhelyezésére. Mivel városunk polgármestere, Balaicz Zoltán már
eddig is nagyon sokat tett a munkálatok elindításáért, ezért az ünnepélyes alapkőletételre polgármester úrral közösen hívtuk meg
Székely János püspök atyát, Orbán Balázs miniszterhelyettes urat,
képviselőinket, közjogi személyeket, a tervezők- és a kivitelező képviselőit, és ez úton tisztelettel hívom Önöket is, hogy legyenek részesei e jelentős épület megszületésének!

Amennyiben kérdésük vagy észrevételük lenne, kérem, bizalommal forduljanak hozzánk személyesen, vagy plébániai hivatalunkon keresztül (Átalszegett u. 100., tel: 92/320-626, e-mail:
zeg3@martinus.hu), hogy megfelelő tájékoztatást adhassunk, az
esetleges észrevételeket pedig megfontolhassuk!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Luczi Lóránt Dániel: 2021. július 25.
Kisváradi Bertold Richárd: 2021. július 25.
Jasztrab Bertalan Márk: 2021. július 25.
Jasztrab Vivien Leila: 2021. július 25.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Jász Péter és Pető Eszter: 2021. július 29.
Farkas Csaba és Farkas Aliz: 2021. július 30.
Isten éltesse az új házaspárokat!
IFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje
Augusztus 2, hétfő, Vercelli Szent Özséb püspök; Eymard Szent Péter Julián áldozópap,
7 óra: + József
12 óra (Bazita): Kramalics Károly temetési szentmiséje
Augusztus 3, kedd,
7 óra: + József és Mária szülők
8.30 óra: Szabó Józsefné Rák Ilona temetési szentmiséje
Augusztus 4 szerda, Vianney Szent János Mária áldozópap, 7 óra:
Hálából a kapott kegyelmekért
Augusztus 5, csütörtök, Szűz Mária Római Főtemplomának felszentelése- Havas Boldogasszony,
7 óra: + Éva, Sándor, Teréz, Sándor, Valéria és Tibor szülők, nagyszülők és élő családtagok
10 óra: Szabó József temetési szentmiséje
Augusztus 6, péntek, Urunk színeváltozása, 7 óra: + Lőrincz Ferenc
Augusztus 7, szombat, Szent II. Szixtusz pápa és társai, vértanúk;
Szent Kajetán áldozópap, 7 óra

