
hogy az imádságon keresztül be tudjanak kapcsolódni közösségünk 
életébe. Az új társulat október 1-jén indul, előtte szeptember 27-én, 
vasárnap a délelőtti szentmisében áldjuk meg a társulati tagok rózsa-
füzéreit. Részletek az Örömhírben találhatók. 

A plébániai Karitász-csoport segítséget kér a plébániánkon élő csa-
ládok számára. Konkrét eszközökre van most szükség, amelyek listáját 
a hirdetőtáblán és a Hírlevélben lehet megtalálni. A Karitász egyúttal 
tájékoztatja a Testvéreket, hogy a tanév kezdetén 90 rászoruló diák 
kapott támogatást az iskolakezdéshez, összesen 421 960 Ft értékben. 
Az adományokra a májusi jótékonysági hangverseny bevételét is for-
dították, így még egyszer köszönjük mindenki támogatását!  

A gyerekeknek szóló Élő kenyér című liturgikus kiadvány szeptem-
beri száma 350 Ft-ért vásárolható meg az újságos asztalról. Az 
Adoremust pedig az előfizetők a sekrestyében vehetik át. Megérkezett 
az Örömhír őszi száma is, amely az újságos asztalon található meg. 

Újabb segítséget kérünk Csaba atya számára, akinek továbbra is 
szüksége lenne mindenféle iroda- és szobabútorra, valamint konyhai-, 
illetve irodai eszközökre. Kérjük, hogy aki bármit fel tud ajánlani, szí-
veskedjék Csaba atyát vagy a plébánia hivatalt keresni, megadva elér-
hetőségét, s azt, hogy mit tud felajánlani. Minden segítséget hálásan 
köszönünk! 

Már előre jelezzük: szeptember 27-én, vasárnap a délelőtti szentmi-
se után közösségi fényképet szeretnénk készíteni. Szeretettel várjuk 
erre a különleges alkalomra a Testvéreket, hogy minél nagyobb szám-
ban szerepeljünk első közös fényképünkön! 
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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-
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Plébániai Hírlevél  
 

2015. augusztus 30. 
Évközi 22. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
A plébániai Karitász hírei 
 
Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy Karitászunk közvetítésével 

összesen 90 rászoruló diák kapott támogatást az iskolakezdéshez, 
összesen 421 960 Ft értékben. 54 tanuló beiskolázását a Szombathelyi 
Egyházmegyei Karitász segítette fejenként 5000 Ft-os pénzutalvány-
nyal, 36 tanulónak pedig plébániai karitászcsoportunk tagjai állítottak 
össze tanszercsomagot összesen 141 960 Ft értékben a májusi jóté-
konysági hangverseny bevételéből. Köszönjük szépen a támogatást! 

 
�     

 
Templomunk karitászcsoportja a plébániánk területén élő rászoruló 

családok megsegítésére szívesen fogadná a következő tárgyi adomá-
nyokat: 

• 1db nagyobb, kihúzható rekamié, amin 2-3 kisebb-nagyobb 
gyerek elfér 

•  1db franciaágy 
•  1db olyan dohányzóasztal, amelynek az alján van pakolásra al-

kalmas rész 
•  Sztómazacskók egy súlyos beteg részére 

A közvetítést a Karitászcsoport, a szállítást a fogadó család vállalja. 
A felajánlás a Karitász-csoportnál 30/271-9192 telefonszámon vagy a 
plébánia hivatalban tehető meg. 

Minden segítséget hálásan köszönünk!  
 



Anyakönyvi hírek 
 

Házasságkötés 
Zörényi István – Cserjési Janka: 2015. augusztus 29. 

Isten éltesse az új házaspárt! 

 

ÖRÖMHÍR 
Az új szám megtalálható az újságos asztalon.  
Egyúttal hálásan fogadunk minden adományt,  
amellyel újságunk megjelenését támogatják! 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje 
Augusztus 31, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Szeptember 1, kedd, 18 óra: + István férj 
Szeptember 2, szerda, 18 óra: + József és leánya Ágnes 
Szeptember 3, csütörtök, Nagy Szent Gergely pápa és egyháztaní-

tó, 18 óra: + Férj és szülők 
Szeptember 4, péntek, 18 óra: + Kálmán és Rozália szülők és nagy-

szülők 
Szeptember 5, szombat, Kalkuttai Boldog Teréz szűz; 7 óra: + Mária 
Szeptember 6, Évközi 23. vasárnap 
 7 óra: + László 

8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért 
10 óra: + Férj, szülők és nagyszülők 
18 óra: + Ferenc  

Szentségimádási órát tartunk a lelkipásztorokért és papi hivatáso-
kért szeptember 3-án, elsőcsütörtökön 17 órakor. Elsőpénteken, szep-
tember 4-én, a plébániai Karitász-csoport vár imaórára mindenkit szin-
tén 17 órakor. Elsőszombaton, szeptember 5-én reggel 6 órakor a 
fatimai rózsafüzért imádkozzuk.  

A jövő vasárnap, szeptember 6-án az altemplomban készülő moza-
ikra gyűjtjük a perselyadományokat. Ezen a napon délelőtt 10 órakor 
lesz a tanévnyitó Veni Sancte a plébániatemplomban, amelyre várjuk 
az iskolásokat szüleikkel, nagyszüleikkel és pedagógusaikkal együtt, 
hogy közösen imádkozzunk az új tanév sikeréért.  

A tanév eleji gyóntatás Bazitán a jövő vasárnap, szeptember 6-án 8 
órától lesz.  

Közösségünk otthonukhoz kötött tagjait szeretnénk meglátogatni, 
szeptember 15-én és 16-án, kedden és szerdán, hogy őszi szentgyó-
násukat el tudják végezni. A betegek, idősek és kismamák hozzátarto-
zóit kérjük, hogy családtagjaikat jelentsék be a plébánia hivatalban 
vagy a sekrestyében!  

Bérmálásra felkészítő csoport indul a középiskolások számára. A 
képzés szeptember 22-én, kedden indul. Tájékoztató és jelentkezési 
lap a plébánia hivatalban kérhető. 

Már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták számára is szer-
vezünk hittancsoportot. Az első találkozó szeptember 23-án, szerdán 
lesz. Írásos tájékoztató és jelentkezési lap a hivatalban kérhető.  

Azon felnőttek, akik nincsenek megkeresztelve, illetve nem voltak 
elsőáldozók vagy bérmálkozók, már jelentkezhetnek a 
katekumenátusra. A katekumenátus szeptember 22-én, kedden este 
indul, amelyről írásos tájékoztatót és jelentkezési lapot a hivatalban 
lehet kérni.  

Már lehet jelentkezni az októberi Kornéliusz-kurzusra, amelyre azo-
kat várjuk, akik plébániai közösségeink életében vesznek, illetve sze-
retnének részt venni, s akik korábban már részt vettek Fülöp- vagy Új 
élet kurzuson, illetve Szentlélek-szemináriumon. Írásos tájékoztató és 
jelentkezési lap az újságos asztalon található.  

Plébániánkon szeretnénk megújítani a Rózsafüzér Társulatot. Az 
eddig párhuzamosan működött két csoport helyett most egyet sze-
retnénk alakítani. Kérjük, hogy aki vállalja a társulati tagságot, vagyis 
hogy minden nap egy meghatározott tized rózsafüzért elimádkozik 
plébániánkért, szíveskedjék a hivatalban vagy a sekrestyében felirat-
kozni. Kérjük, hogy a betegeket is tájékoztassák erről a lehetőségről, 


