
A héten kedden, szerdán és csütörtökön az esti szentmisék előtt 
már 5 órától lesz lehetőség a szentgyónások elvégzésére. 

Az elmúlt héten sikerült elvégezni a templom oldalsó bejáratának, 
valamint a templom előtti téren található padok festését. Hálásan kö-
szönjük Anti Sándor munkáját, amelyet önkéntes munkaként felaján-
lott plébániánknak. 

Megjelent egyházmegyénk 2014-es kalendáriuma, amelyet a sek-
restyében lehet megvásárolni 550 Ft-ért. A novemberi Adoremust elő-
fizetői a sekrestyében vehetik át.  

Örömmel hirdetjük, hogy immár Zalaegerszegen és környékén is 
fogható a Magyar Katolikus Rádió a 92,9 Mhz-en. 

 
Szeretettel hívjuk önöket, hogy tartozzanak plébániai internetes hír-

leveleink olvasói közé! A plébániai hírlevélben hetente küldjük az ak-
tuális információkat, míg az imacsoport levelezőlistáján hetente aján-
lunk új plébániai szándékokat, amelyekre imádságot, jócselekedetet 
vagy lemondást lehet felajánlani.  

Mindkét hírlevél szolgáltatás díjmentes, a regisztrációhoz pedig csu-
pán egy email cím szükséges.  

A hírlevél szolgáltatásokról bővebben facebook oldalunkon olvas-
hatnak, ahol megtalálhatók a feliratkozási linkek is. A feliratkozáshoz 
használhatók az alábbi QR kódok is. 

 
Plébániai hírlevél: 

 

 

Plébániai imacsoport: 
 

 

 

 
 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett 
utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap: 
http://zeg3.martinus.hu • Hivatali idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 
óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 16-17 óra vagy telefonos egyeztetés-
sel • Keressenek minket a facebook-on is! 

Plébániai Hírlevél  
 

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia, 
Zalaegerszeg 

 

2013. október 27. - Évközi 30. vasárnap 
 

 

 
Zalaegerszegen is fogható a Magyar Katolikus Rádió 
 
A Magyar Katolikus Rádió 

műsora 2013. október 21-től a 
92,9 MHz-es frekvencián Za-
laegerszegen is fogható. 

A Magyar Katolikus Rádiót 
a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia hozta létre azzal 
a céllal, hogy a magyar társa-
dalomban a keresztény élet-
felfogást és erkölcsiséget 
megerősítse és terjessze. A rádió közszolgálati műsorstruktúrájával 
segít eligazodni és tájékozódni az élet számtalan területén és a min-
dennapok kérdéseiben. Szerepet vállalnak a Katolikus Egyház tanítá-
sának hirdetésében, a magyar és az egyetemes kultúra, valamint 
anyanyelvünk értékeinek megőrzésében. 

Éppen ezért különlegesen is fontos, hogy a Magyar Katolikus Rádió 
üzenete minél többekhez eljusson. Ebben rendkívüli lépés a zalaeger-
szegi adásának elindítása, amely nem csupán a városban, hanem an-
nak környékén is fogható. A vétel bármilyen rádiókészüléken lehetsé-
ges. Az adás az FM 92,9 MHz-en hallgatható a nap 24 órájában. A 
lelkiségi műsorok, mint pl. szentmise-közvetítés, rózsafüzér, evangéli-
umi kommentár, kulturális és zenei műsorokkal is várják a hallgatókat. 
A csatorna minden nap sugározza a Vatikáni Rádió magyar műsorát is, 
amelyben a Szentatya és a Szentszék napi tevékenysége követhető 
nyomon.  



A Magyar Katolikus Rádió napi programja megtalálható az Új Em-
ber és a Keresztény Élet katolikus hetilapok műsormellékletében, va-
lamint a http://katolikusradio.hu internetes címen. 

A Zalaegerszegen is fogható másik katolikus rádiócsatornáról, a 
Mária Rádióról is hamarosan beszámolunk heti hírlevelünkben. 

 
 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 
Balogh Gyula: 2013. október 16. 

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki! 
 
 
A Szentatya imaszándékai novemberre 
 

Általános imaszándék: 
hogy a papok nehézségeik közepette találjanak enyhülést szen-

vedésükre, vigaszt kételyeikre és igazolást hűségükre 
Missziós imaszándék: 
hogy Latin Amerika Egyháza, a helyi missziók gyümölcseként 

misszionáriusokat küldjön más nemzetekhez 
 

 
HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
 
Október 28, hétfő, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok 7 

óra: Püspök atya szándékára 
Október 29, kedd, 18 óra: + János, Gábor, Ferenc és István 
Október 30, szerda, 18 óra: a Márfi család élő és + tagjai 
Október 31, csütörtök, Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú, 

18 óra: + Mária, István és József 

November 1, péntek, Mindenszentek, Kertváros, 8 óra: + Éva 
Bazita, 10 óra 

November 2, szombat, Halottak napja, 7 óra: Minden meghaltért 
November 3, vasárnap, 11 óra: + Gyula férj 

18 óra: + Szülők és Nagyszülők 
 

 
Az elmúlt vasárnap a missziók javára gyűjtöttünk. A testvérek ösz-

szesen 89 455 Ft-ot ajánlottak fel. Szívből köszönjük az adományokat. 
A héten kedden, szerdán és csütörtökön az esti szentmise előtt ne-

gyed 6-tól rózsafüzér ájtatosságot végzünk. 
Kedden az esti szentmise után szentségimádás és közbenjáró 

imádság lesz. 
November 1-jén pénteken lesz Mindenszentek ünnepe, valamint a 

hónap első péntekje. Ettől az évtől kezdve a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia rendelkezésének megfelelően ez az ünnep parancsolt 
ünnep. A szentmisék rendjében ezen a napon némi módosulás lesz. A 
plébániatemplomban reggel 8 órakor, Bazitán pedig délelőtt 10 óra-
kor lesznek szentmisék. Ezen a napon esti szentmise nincs, az ünnepre 
azonban érvényes már a csütörtöki előesti szentmise is.   

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén ökumenikus imádság 
lesz a Göcseji úti temetőben délután fél 5-kor. 

November 2-án, halottak napján reggel 7órakor lesz szentmise az 
altemplomban. 

Halottak napjához kötődően teljes búcsút lehet nyerni. Aki a teme-
tőt áhítatos lélekkel meglátogatja, és legalább lélekben imádkozik a 
meghaltakért, november 1 és 8 között minden nap teljes búcsút nyer-
het. Ennek feltételei: szentgyónás, szentáldozás, valamint imádság a 
Szentatya szándékára. Ezen kívül, akik halottak napján meglátogatnak 
egy templomot vagy nyilvános kápolnát, szintén teljes búcsút nyer-
hetnek az említett feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy 
Hiszekegyet kell imádkozni. 


