
Augusztus 4, csütörtök, Vianney Szent János Mária áldozópap, 7 
óra: + József és Mária szülők 

Augusztus 5, péntek, Havas Boldogasszony, 7 óra: Hálából a segítő 
Szűzanya tiszteletére 

Augusztus 6, szombat, Urunk színeváltozása, 7 óra: + Nagyszülők 
és nagynéni 

Augusztus 7, Évközi 19. vasárnap 
7 óra 
8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért 
10 óra: + Margit és Ferenc szülők és János testvér 
18 óra: + Eta nagymama 

Ma délután 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a 
kápolnában. 

Szentségimádást tartunk a lelkipásztorokért és papi hivatásokért, 
augusztus 4-én a reggeli szentmise után. A Karitász elsőpénteki szent-
ségimádására augusztus 5-én, a reggeli szentmise után kerül sor. 
Elsőszombaton reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk. 

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

A Szent Márton Légió következő akciójában augusztus 14-én, va-
sárnap részt vesz az Acquacityben megrendezendő jótékonysági ver-
senyen. A versenyen Szent Márton-kiflit, illetve süteményt szeretne a 
Légió árusítani. A Szent Márton kiflik és a sütemények elkészítéséhez 
már most kérjük a Testvérek segítségét! Minden részlet a jövő heti 
hírlevélben lesz található.  

 

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. július 31. 
Évközi 18. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
Isten hozott, Richárd atya! 
 
Plébániai közösségünk nagy szeretettel köszönti Kovács Richárd 

atyát, városunk új kórházlelkészét! Richárd atyát munkája elsősorban a 
kórházhoz fogja kötni, de mivel a mi plébániánkon fog lakni, így a 
szertartások során és közösségeink életében is elő fog fordulni. Nagy 
szeretettel köszöntjük őt, s kívánjuk, hogy nagyon sok öröme teljék új 
feladatában, s hogy jól érezze magát körünkben.  

Imádkozzunk az új lelkipásztorért, hogy szolgálata mindnyájunk 
lelki javára válhasson!  

 
 
Új munkatársak plébániánkon 
 
Az elkövetkező hetek plébániánk munkatársainak körében is hoz-

nak néhány változást. Marx Nóra Budapestre költözik, így plébánián-
kon augusztus 15-ig látja el feladatait.  

Augusztus 1-jétől Dankos Attila látja el plébániánkon a kántori fe-
ladatokat. 

Szeptember 1-től a plébánia hivatalban Kéry Henriett áll munkába, 
aki a hivatali ügyek intézésében nyújt majd hatékony segítséget plé-
bániai közösségünk tagjainak. 

Fogadjuk szeretettel új munkatársainkat, s igyekezzünk kedvessé-
günkkel, figyelmünkkel és türelmünkkel segítségükre lenni! 



Keress magadnak egy jó közösséget…  
 

A legutóbbi szentmisén ismét láttalak. Utána odamentem hozzád, 
és meghívtalak a közösségünk legközelebbi rendezvényére. Újfent 
elhárítottad. Azt mondtad, ezúttal is sietsz, meg aztán alig ismersz 
valakit, nem is beszélve arról, hogy a „sok embertől“ – és pontosan ezt 
a kifejezést használtad – „amúgy sem kapok semmit“. „Hát nem elég, 
ha a szentmisén itt vagyok?“ – kérdezted egy kis éllel a hangodban. 

„Szerintem többre van szükséged“ – mondtam, és a templom előtti 
virágágyás mellett állva a szorosan egymás mellett virító virágokra 
mutattam… Valahányszor rájuk nézek, az az érzésem, mintha a virágok 
egyenesen keresnék egymás közelségét. Figyeled, mindegyik más és 
más. Valamennyi szemmel láthatóan jól érzi magát egymás társaságá-
ban. Mindegyik megtartja a maga egyéniségét és másságát, minde-
gyik a maga színében pompázik, él és lélegzik, de szorosan egymás 
mellett… És figyeled, mintha egymásra is hajolnának… Mintha egyene-
sen élveznék és keresnék egymás közelségét… Miért? 

Mert ösztönösen érzik, hogy egyedül nem létezhetnek: a vihar és a 
szél kitépné őket az anyaföldből, majd szétszórná őket a szélrózsa 
minden irányába. Érzik, hogy a közösség biztonságot nyújt nekik – és 
közösségben sokkal jobban növekedhetnek… Ilyenek vagyunk mi, 
emberek is. Isten bennünket is közösségi lényeknek teremtett. Szük-
ségünk van egymásra ahhoz, hogy biztonságban legyünk, hogy egy-
mást boldogítsuk, hogy egymás mellett létezzünk, lélegezzünk, ör-
vendjünk és szomorkodjunk, – és ami talán a legfontosabb: hogy be-
felé növekedjünk! Keress tehát magadnak mindig egy jó közösséget!  

A jó közösség először is segít abban, hogy megismerd önmagad. 
Belső növekedés nem létezik önismeret nélkül! És honnan tudnád, 
hogy milyen „virág“ vagy, ha nem lennének körülötted olyanok, akik jó 
tulajdonságaidra felnyitják a szemedet, és a rosszakat nyesegetik ben-
ned? Honnan ismernéd meg még jobban önmagad, ha nem lennének 
melletted társak, akiknek tükör-szemében igazi önmagadat nézeget-
hetnéd? Keress tehát magadnak egy ilyen közösséget! 

A jó közösség, másodszor, befogadó. Belső növekedés nem létezik 
befogadás nélkül! Milyen szerencsés az, aki körül olyanok vannak, akik 

önzetlenül, minden visszafizetés nélkül adnak neki abból, amijük van: 
időt, törődést, együttérzést, odafigyelést, jó szavakat… Milyen szeren-
csés az, aki olyan közösséghez tartozik, amelynek tagjai szüntelenül 
ezt küldik feléje: elfogadunk olyannak, amilyen vagy. Sajátos „színed-
del“, „illatoddal“ és külső és belső „szépségeddel“ együtt!  

Végül a jó közösség támogató, melléd áll törekvéseidben és elő-
meneteledben. Segít, erősít, pártfogol, hogy terveidet és álmaidat 
megvalósíthasd. Belső növekedés nincs mások szerető támogatása 
nélkül! Boldog az, akinek olyan társai vannak, akik „napsütésben“ és 
„viharban“ egyaránt mellette állnak!  

Látod, milyen fontos – a szentmisén túl – egy jó közösség! Mert a 
közösség az a hely, ahol megismerheted önmagadat, amely téged 
befogad, és segít abban, hogy – megtartva „színedet“, „illatodat“, 
egyéniségedet – belsőleg növekedj. Szánj tehát több időt a kapcsola-
tokra, mert általuk növekedsz te, és általuk növekednek mások.  

Dr. Tempfli Imre írása alapján 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Imre Jázmin: 2016. július 24. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Nagy István: 2016. július 28. 
Hadnagy László: 2016. július 28. 

Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
Augusztus 1, hétfő, Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyház-

tanító, 7 óra 
Augusztus 2, kedd, Vercelli Szent Özséb püspök; Szent Eymard Juli-

án Péter áldozópap, 7 óra: Hálából 
Augusztus 3, szerda, 7 óra: Hálából 


