
8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért 
10 óra: + Margit és Ferenc szülők és János testvér 
18 óra: + Kamilla és József keresztszülők és Zsuzsanna 

 

Ma délután a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak 16 órakor a 
plébániai központ közösségi termében.  

A héten hétfőtől péntekig reggel 7 órakor vannak a szentmisék, 
amelyek után a reggeli dicséretet imádkozzuk el. Kedden a reggeli 
szentmise után lesz a közbenjáró imádság.  

Szombaton, augusztus 1-jén lesz a hónap első szombatja. Reggel 6 
órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el. 

A jövő vasárnap – elsővasárnap lévén – az altemplomban készülő 
mozaikra ajánljuk fel a perselyadományokat. 

Július 28-án, kedden 18.30 órakor jótékonysági koncertet szervez a 
botfai egyházközség a botfai templom felújítására a Mindszenty Ifjú-
sági Ház pincéjében. A jegyek 1500 Ft-ba kerülnek, melyeket elővétel-
ben és a koncert napján lehet megvenni a helyszínen. Részletek a hir-
detőtáblán találhatók.  

Előre jelezzük: Ferenc pápának Az irgalmasság arca című pápai bul-
láját bemutató előadás lesz templomunkban augusztus 4-én, kedden 
17 órakor. Ezzel a bullával hirdette meg a Szentatya az Irgalmasság 
szentévét, s határozza meg annak sarkalatos pontjait. Szeretettel vá-
runk mindenkit, aki a Szentatya e tanítását szeretné jobban megis-
merni! 

A gyerekeknek szóló augusztusi Élő kenyér 350 Ft-ért vásárolható 
meg az újságos asztalról.  

 

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 
idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 16-
17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél  
 

2015. július 26. 
Évközi 17. vasárnap 

 
 

 

 
 

 
Plébániai zarándoklat Fatimába 
 
Ahogy plébániánk tag-

jai már jól tudják, António 
Marto leíria-fatimai püs-
pök megajándékozza plé-
bániánkat a két boldoggá 
avatott látnok, Boldog 
Ferenc és Boldog Jácinta 
ereklyéjével. Ez nagy jelen-
tőségű esemény nem csu-
pán plébániánk, hanem egyházmegyénk és hazánk számára, mivel 
tudomásunk szerint Magyarországon nem található meg máshol e két 
gyermek ereklyéje.  

Az ereklyéket méltó körülmények 
között szeretnénk átvenni, s Zalaeger-
szegre hozni, ezért plébániai zarán-
doklatot hirdetünk Fatimába. Ezen 
esemény rendkívüliségét mutatja az is, 
hogy a zarándoklat vezetését megyés-
püspökünk, Dr. Veres András püspök 
atya vállalta. Zarándoklatunk novem-
ber 9-én, hétfőn indul és november 
13-án, pénteken érkezik vissza.  

A zarándoklat során személyesen 
találkozunk António Marto leíria-



fatimai püspökkel, aki átadja 
nekünk a boldogok ereklyéit. 
Szentmisét mutatunk majd be 
a jelenések helyén, végigjárjuk 
a magyar keresztutat, valamint 
meglátogatjuk a látnok pász-
torgyerekek szülőházait is. 
Ellátogatunk Coimbrába is, 
ahol a harmadik látnok, Lúcia 
töltötte életének jelentős részét, s megtekintjük az őt bemutató mú-
zeumot. Ezen kívül felkeressük Santarém-et, az eucharisztikus csoda 
helyszínét, az alcobaça-i kolostort, amely a világörökség része, elme-
gyünk Mafrába, Nazaréba, valamint a fővárosban, Lisszabonban meg-
látogatjuk a Jerónimos kolostort és a Belém tornyot, amelyek szintén a 
világörökség részei.  

Püspök atya kérésére a zarándoklatra repülővel indulunk, hogy 
azok is részt tudjanak venni rajta, akik számára a közel 5000 km-es 
utazás autóbusszal lehetetlen lenne. A zarándoklat teljes költsége re-
pülőjeggyel, szállással és félpanzióval 185 000 Ft.  

A zarándoklatra augusztus 9-
ig lehet jelentkezni, mivel a re-
pülőjegyeket addig kell lefoglal-
ni. A határidő után jelentkezőket 
sajnos már nem fogjuk tudni 
elfogadni. Részletes írásos tájé-
koztató a plébánia hivatalban és 
a sekrestyében kapható. Minden 
további részletről személyesen 

fogjuk tájékoztatni a jelentkezőket. 
Nagy szeretettel hívunk mindenkit a közös zarándokútra, s már 

most imádkozzunk azért, hogy az út hatalmas lelki kegyelmeket tarto-
gasson ne csupán a zarándokok, hanem plébániánk minden tagja 
számára. 

A zarándoklatot a Playa Club Travel (8900 Zalaegerszeg, Mártírok 
út 16.) szervezi. Engedélyezési száma: U-000191/2002 

 
 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Szabó-Kónya Lora: 2015. július 19. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Laposa József: 2015. július 21. 
Kis Sándor Péterné Tuboly Lívia 2015. július 24. 

Nyugodjanak békében! 

 
 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A szentmisék rendje 
Július 27, hétfő, Szent Charbel Makhlouf áldozópap, 7 óra: Püspök 

atya szándékára 
Július 28, kedd, 7 óra: + Jenő, Tamási és Molnár család 
Július 29, szerda, Szent Márta, 7 óra 
Július 30, csütörtök, Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és 

egyháztanító, 7 óra: Hálából: Alexandra és András 10. házassági évf. 
Július 31, péntek, Loyolai Szent Ignác áldozópap, 7 óra 
Augusztus 1, szombat, Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egy-

háztanító, 7 óra: + Ferenc 
Augusztus 2, Évközi 18. vasárnap 
 7 óra: + Teréz, nagyszülők és keresztszülők 
 


