
Augusztus 10-től 15-ig nincs hivatali szolgálat a plébánián. E-mailen 
tudnak minket elérni ezekben a napokban. Megértésüket köszönjük! 

Augusztus 13-án, szombaton Fatimai esténk lesz, amelyen Harango-
zó Vilmos atya lesz a vendégünk. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imád-
kozzuk el, 17 órakor szentségimádási óra kezdőik, 18 órakor pedig 
szentmise. Szeretettel várunk mindenkit! Aznap nem lesz reggel 7 óra-
kor szentmise templomunkban.  

A pusztacsatári kegyhelyre szeretettel várják a zarándokokat Nagy-
boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó búcsúi alkalmakra: 

augusztus 13-án, szombaton 18 órakor szentmise, azt követően éj-
félig virrasztás, szentségimádás. 

augusztus 14-én vasárnap 11 órakor szentmise, amelyet Dr. Németh 
Norbert atya mutat be. 14 órakor litánia és zarándokbúcsúztató. 

augusztus 15-én 17 órától imaóra, 18 órakor szentmise. 
Kerékpáros zarándoklat indul Egervárról Vasvárra augusztus 13-án. 

Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók! 
A Szűzanya mennybevételének ünnepe lesz augusztus 15-én, hétfőn 

Ezen a napon Egyházunk a szentmisén való részvételre hív bennünket. 
A plébániatemplomban reggel 7 órakor és este 6 órakor lesznek 
szentmisék. 

Augusztus 20-án, szombaton 20. alkalommal rendezik meg a Szent 
István Emléktúrát Zalaszentgyörgyön. Részletek a kihelyezett plakáton 
olvashatók. 

Szeretettel várjuk a jelentkezőket az ősszel induló képzésekre: kö-
zépiskolások számára bérmálásra felkészítő; azon felnőttek számára, 
akik nincsenek megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldozók vagy 
bérmálkozók, indul a katekumenátus; a már bérmálkozott középisko-
lások és egyetemisták számára pedig hittancsoport indul. Minden kép-
zésre a plébánia hivatalban és az újságos asztalról lehet írásos tájékoz-
tatót és jelentkezési lapot vinni. Minden képzésre a jelentkezési határ-
idő: szeptember 18. 

Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre sze-
retnének egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban 
lehet, egyéb információ olvasható a plébániai honlapunkon. 

 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA– 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. • Telefon: 
92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap: http://zeg3.martinus.hu • Keressen min-
ket 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 
2022. augusztus 7. 
Évközi 19. vasárnap 

 

 

Célegyenesbe fordulva 

Nem annyira a belvárosban megrendezésre kerülő 2. Zeg Rally Show 
miatt választottam ezt a címet. Csak utólag kapcsoltam, hogy bizony a 
versenyeken is különösen értékes pillanatok azok, amelyeket a ver-
senyautók a célegyenesbe fordulva tesznek meg. Sok minden múlik 
ezeken a másodperceken! Hiszen akár századmásodperccel lemaradva 
valaki lecsúszik a dobogóról, nem lesz olyan fényes a nyakba akasztott 
medál, nem foghat serleget a kezébe, vagy éppenséggel nem róla cik-
keznek az újságok, nem gyűjt pontokat a tabellán. Csupán azért, mert a 
célegyenesbe érve már nem adott bele mindent, nem koncentrált 
eléggé, vagy, mert elbagatellizálta az utolsó métereket, ellenfeleit pe-
dig alábecsülte. A célegyenesben való helytálláson bizony sok minden 
múlik! 

De amiért eredetileg ez a gondolat eszembe jutott, az az életnek egy 
kissé másabb szelete. Mintha gyászhírt kellene közölni, valahogy olyan 
szájízzel veszem tudomásul, hogy ismét augusztus hónaphoz lapoztuk a 
naptárunkat. Ez persze nagyon sok örömre is okot ad, hiszen sok, szép 
ünnep vár ránk ebben a hónapban is, amelyek erősítik nemzethez tar-



tozásunkat, valamint katolikus hitünkben a Szűzanyához való ragasz-
kodásunkat. De alapvetően másként kezdődött el ez a hónap, mint a 
július, hiszen a tanulóifjúság nem úgy kezdi meg a mondatát, hogy 
„még van…”, hanem „már csak egy hónap van hátra”. 

Célegyenesbe fordult a vakáció semmihez sem fogható időszaka. Hi-
szen még tart a forró napsütéses időszak, a medencék és csúszdák vár-
ják a pajtásaikkal játszadozó gyerekeket, a tópart hívogatja azokat, akik 
inkább a természetes vizeket kedvelik. 

A hátra lévő egy hónap alatt még annyi mindent meg lehet tenni! A 
kötelező olvasmányon kívül akár még egy könyv is beleférhet, egy ki-
rándulás a barátokkal, egy nyaralás a családdal, egy jó kulturális prog-
ram, ami gazdagítja a szellemet és formálja a jellemet, sok mozgás és 
sport, ami edzi a testet és frissíti a szellemet, elzarándokolni egy kegy-
helyre, vagy felkeresni egy templomot (csak úgy…) időt szánva imára, 
elcsendesedésre, mert ez meg csiszolja a lelket, formálja a szívet. 

Ja, igen, ehhez azonban ki kell kapcsolni a TV-t, ki kel húzni a fülekből 
a fülhallgatót, fel kell kelni a számítógép mellől, ki kell jelentkezni a 
facebook-ról, meg kell olajozni a bicikli láncot, le kell porolni a könyvet, 
meg kell venni a belépőt, ki kell keresni a miserendet, előkotorni a fi-
ókból a rózsafüzért… 

Szóval a célegyenesben még nem szabad levenni a lábakat a gázpe-
dálról!  

 

Plébániánk augusztusi imaszándéka: Tegye az Úr gyümölcsözővé plé-
bánosunk munkáját! Adjon az Úr erőt, bölcsességet és tisztánlátást! És 
küldjön mellé az Úr olyan munkatársakat, akikkel együtt tudja építeni 
Isten országát! 

 
Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulá-

sáért: 
Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a 

mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz 
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének 
hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges 
lelkületet! Ámen. 

Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk! 

 
Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztelés 

Himpelmann Zalán: 2022. július 31. 
Pereszlai Márk Csongor: 2022. július 31. 

Osadczuk Márton: 2022. július 31. 
Fléger Maya: 2022. július 31. 

Isten éltesse közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Hadrikné Sütő Valéria: 2022. augusztus 2. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

 

Augusztus 8, hétfő, Szent Domonkos áldozópap, 7 óra: + Szülők, 
testvérek 

Augusztus 9 kedd, A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta 
szűz és vértanú, Európa társvédőszentje, 7 óra: + Teréz édes-
anya 

Augusztus 10, szerda, Szent Lőrinc diakónus és vértanú, 7 óra: + 
Ferenc 

Augusztus 11, csütörtök, Szent Klára szűz, 7 óra: A Segítő Szűzanya 
tiszteletére 

Augusztus 12, péntek, Chantal Szent Johanna Franciska szerzetes-
nő 
7 óra: + József férj, édesapa, élő és + családtagok 
11 óra: Sebők János temetési szentmiséje 
18 óra: Horváth Károlyné Kovács Anna temetési szentmiséje 

Augusztus 13, szombat, Boldog XI. Ince pápa, 18 óra: Hálából 
Augusztus 14, Évközi XX. vasárnap  

7 óra: + Dervalics család 
8.30 (Bazita) 
10 óra: + Rozália édesanya 
18 óra: + Nagyszülők, + László édesapa 

 


