
Az esti szentmisében pedig megáldjuk a Testvérek gyertyáit, hiszen ez 
a nap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Ezen a napon kezdődik 
a lourdesi kilenced is, amelynek napi szakaszait a szentmisék előtt 
imádkozzuk el. Az ehhez szükséges imafüzetet az újságos asztalról 
lehet megvásárolni.  

 A Karitász csoport imaórája február 3-án, elsőpénteken 17 órakor 
kezdődik.  

A fatimai rózsafüzért imádkozzuk el február 4-én, elsőszombaton 
reggel 6 órától. 

A jövő vasárnap valamennyi szentmise után balázsáldásban része-
sítjük a Testvéreket.  

A Mindszenty iskola iskolára előkészítő foglalkozásokra várja az 
óvodásokat első alkalommal február 6-án, hétfőn. Minden ezzel kap-
csolatos információ a Hírlevélben és a hirdetőtáblán található.  

Két hét múlva, február 11-én, szombaton, a betegek világnapján a 
reggeli szentmisében részesülhetnek a betegek szentségében minda-
zok, akik a szentséget kérik és a szentség felvételéhez kapcsolódó 
előírásoknak megfelelnek. Minden ezzel kapcsolatos információ meg-
található a Hírlevélben. Kérjük, hogy aki szeretné felvenni a szentséget, 
február 8-ig szíveskedjék jelentkezni a Plébánia Hivatalban. 

Február 11-én, szombaton plébániai vacsorát szervezünk, amellyel 
kapcsolatban minden információ honlapunkon található. Vacsoraje-
gyeket a Plébánia Hivatalban lehet váltani 2000 Ft-ért. A vacsorára 
várjuk a gyerekeket is, akik 1200 Ft-os kedvezményes jeggyel vehet-
nek részt a vacsorán. Jelentkezni már csak ezen a héten lehet. 

 

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 
szolgálat: hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütör-
tök: 10-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 
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Plébániai Hírlevél  
 

2017. január 29. 
Évközi 4. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
A betegek szentsége: február 11. 
 
Február 11-e minden év-

ben a betegek világnapja. 
Ezen a napon a reggeli 
szentmise keretében része-
sülhetnek plébániánk bete-
gei a betegek szentségében. 
Az Egyházi Törvénykönyv 
szerint a betegek kenetét 
azok vehetik fel, akik élete 
betegség vagy öregség mi-
att veszélybe kerül. A szent-
séget meg lehet ismételni, 
ha a beteg felépülése után újra súlyos betegségbe esik, vagy ha ugya-
nannak a betegségnek a folyamán a veszély súlyosabbá válik. (CIC § 
1004.) 

Kérjük, hogy akik szeretnék a szentséget felvenni, február 8-ig 
(szerda) szíveskedjenek feliratkozni a hivatalban vagy a sekrestyében. 
Egyúttal azt is kérjük, hogy akik a szentséget fel fogják venni, szíves-
kedjenek elvégezni előtte szentgyónásukat! A szentségfelvételre ké-
szülve imakilencedet végzünk, amely február 2-án, kedden kezdődik. A 
napi szakaszokat a szentmisék előtt imádkozzuk el.  

Plébániánk minden tagját várjuk a közös ünneplésre, hogy együtt 
imádkozhassunk betegeinkkel! 



 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 

Rumpler Zoltán: 2017. január 24. 
Kvarda Gyula: 2017. január 26. 

Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  
 
Január 30, hétfő, 7 óra: + Jenő férj 
Január 31, kedd, Bosco Szent János áldozópap, 18 óra: + István 

édesapa 
Február 1, szerda, 18 óra 
Február 2, csütörtök, Urunk bemutatása, 18 óra: Hálából közössé-

geinkért 
Február 3, péntek, Szent Balázs püspök és vértanú; Szent Anszgár, 

18 óra: + Gyula férj, édesapa, nagyapa 
Február 4, szombat, 7 óra: A Szűzanya tiszteletére 
Február 5, Évközi 5. vasárnap 

7 óra: + Aranka és János szülők és családtagjaik 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Anna és Klára édesanyák 
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa 

 
Még a mai vasárnap a szentmisék után lehetőség nyílik az ide egy-

házközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére. Hálásan köszönjük 
a Testvéreknek, hogy támogatásukkal segítik plébániánk működését! 
Ma 17 órakor a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápolná-
ban, az esti szentmise után pedig a zenebarátokat várjuk esti zenére. 

Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden, január 31-én, 
az esti szentmise után.  

Február 2-án, elsőcsütörtökön 17 órától a lelkipásztorokért és papi 
hivatásokért tartunk szentségimádási órát.  


