
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita tart előadást a Szent Család Óvodában hol-
nap, április 11-én, hétfőn 17 órától a tekintély fontosságáról. Minden-
kit szeretettel várnak. 

Szerdán fatimai esténk lesz, amelyet e hónapban Szilárd atya fog 
vezetni. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk, 17 órakor szent-
ségimádási óra, 18 órakor pedig a szentmise és a körmenet kezdődik.  

A jövő vasárnap zenés dicsőítés lesz a plébániatemplomban felnőt-
teknek 16 órától.  

Megjelent Németh Norbert atya Hol találod Istent? című könyve, 
amely kedvezményes áron, 2200 Ft-ért vásárolható meg a sekrestyé-
ben. 

Örömmel jelezzük, hogy mind a templomban, mind pedig a kápol-
nában kihelyeztünk templomi használatra szánt többféle imakönyvet. 
Ezeket bármikor szabadon lehet használni a templomban, de kérjük, 
hogy távozás előtt szíveskedjenek visszatenni a könyveket a helyükre.  

A Martinus áprilisi száma, valamint a szentévre szóló imádságokat 
tartalmazó imakönyv megvásárolható az újságos asztalról.  

Püspök atya hivatások vasárnapján megalapítja a Brenner János 
Imaszövetséget mindazok számára, akik vállalják, hogy naponta imád-
koznak a lelkipásztorokért és papi hivatásokért. Jelentkezési lapot a 
hivatalban és a sekrestyében lehet igényelni, amelyet a plébánia hiva-
talba kell visszajuttatni. 

Egyházmegyénk gyalogos zarándoklatot szervez Szent Márton 
évében Szombathelyről Pannonhalmára június 20 és 25 között. A rész-
letes információk az elmúlt heti hírlevélben találhatók.  

 

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  
 

2016. április 10. 
Húsvét 3. vasárnapja 

 
 

 

 
 
 
 
Püspök atya megalapítja a Brenner János imaszövetséget  
 
Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Hívek! 
 
Jézus Krisztus azért jött el közénk, hogy „általa üdvözüljön a világ” 

(Jn 3,17). Ő mindenkit el akar juttatni az örök életre. Ezt a szent felada-
tot rábízta és örökségül hagyta egész Egyházára, és azon belül külön-
leges módon a fölszentelt szolgákra: püspökeire, papjaira és diakónu-
saira. Napjainkban az új evangelizáció korszakát éljük, meg kell keres-
nünk azokat, akik még egyáltalán nem találkoztak Krisztussal. 

Miközben a feladat egyre sürge-
tőbb, az elmúlt évtizedekben a papi és 
szerzetesi hivatások száma sajnálatos 
módon folyamatosan csökken szerte 
Európában, így nálunk, Magyarorszá-
gon is. A Szombathelyi Egyházmegyé-
nek jelenleg a hat évfolyamon min-
dössze 5 papnövendéke van, miközben 
az elmúlt egy évben 7 paptestvérünket 
veszítettük el. Tennünk kell tehát vala-
mit ennek a folyamatnak megállítása 
érdekében! 

Főpásztori látogatásaim során rend-
szeresen felhívtam a hívek figyelmét 
arra, hogy egyéni imádságaikon túl a 



közös imaalkalmakkor is rendszeresen kérjék az aratás Urát, küldjön 
munkásokat aratásába.  

A Szent Márton Jubileumi Évben új kezdeményezést hirdetek meg 
a Savaria szülöttjének pártfogása alatt élő Szombathelyi Egyházmegye 
hívei számára. Arra kérem mindnyájukat, hogy még buzgóbban imád-
kozzanak új papi és szerzetesi hivatásokért. Ennek érdekében a pap-
ság körében közel 10 éve már megalakult egy imaszövetség, de sokak 
kérésére elérkezettnek látom az időt arra, hogy a híveket is bevonjuk 
ebbe az imádságba. Örömmel tájékoztatom a paptestvéreket és a 
híveket, hogy 2016. április 17-én, Jó Pásztor Vasárnapján megalapítom 
a Brenner János Imaszövetséget, amelynek tagjai kötelezettséget vál-
lalnak arra, hogy minden nap elimádkoznak egy hivatásokért szóló 
felajánló imát, valamint tetszőleges titokkal egy tized rózsafüzért.  

Akik szívesen csatlakoznak az imaszövetséghez, jelentkezési lapot a 
plébániákon igényelhetnek. Jelentkezni április 10-étől kezdve folyama-
tosan lehet, a jelentkezők számára pedig el fogjuk juttatni a felajánló 
ima szövegét.  

Bízom benne, hogy a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál a 
hívek körében, és kitartó közös imádságunk meghallgatást nyer! 

 
Szombathely, 2016. április 6. 
Imádsággal: András püspök 
 
A Brenner János Imaszövetségbe bárki jelentkezhet, aki vállalja a 

püspöki levélben említett feltételek teljesítését. A plébánia hivatalban 
és a sekrestyében kapható jelentkezési lapot kitöltve a plébánia hiva-
talban kell leadni, amelyet a Püspöki Hivatal felé továbbítunk. Minden 
jelentkező személyesen kapja meg a további információkat. Szeretet-
tel buzdítjuk a Testvéreket az imaszövetségben való részvételre! 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Rózsás Bence: 2016. április 3. 

Viczián Dominika: 2016. április 3. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Elsőáldozás 

Viczián Dominika: 2016. április 3. 
 

Temetés 

Dömötör László: 2016. április 7. 
Béres Ferenc: 2016. április 8. 

Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje 
Április 11, hétfő, Szent Szaniszló püspök és vértanú, 7 óra: + Szülők 

és nagyszülők 
Április 12, kedd, 18 óra: + Margit 
Április 13, szerda, Szent I. Márton pápa és vértanú, 18 óra: A Szűz-

anya tiszteletére 
Április 14, csütörtök, 18 óra: + Szülők és nagyszülők 
Április 15, péntek, 18 óra: + Mária és László szülők 
Április 16, szombat, Soubirous Szent Mária Bernadett szűz, 7 óra: + 

Szilárd 
Április 17, Húsvét 4. vasárnapja 

7 óra: + Endre édesapa és nagyszülők 
8.30 óra (Bazita): Bogár Imre, hitvese Julianna és + Bogár nagy-

szülők 
10 óra: + Erzsébet és József szülők 
18 óra: A Zsebők és a Szőke család + tagjai 

 
A zeneiskola növendékei adnak jótékonysági hangversenyt Karitá-

szunk javára a plébániatemplomban ma este 19 órától. A részletes 
program a hirdetőtáblán olvasható. 

Az elmúlt vasárnap az altemplomban készülő mozaikra 97 945 Ft-
ot ajánlottak fel a Testvérek. Köszönjük szépen! 


