
10 óra: + Hilda édesanya  
18 óra: + Jenő és + szülők, nagyszülők 
 

Ma szentmise után balázsáldásban részesülhetnek mindazok, akik 
az áldást kérik.  

A Mindszenty iskola iskolára előkészítő foglalkozásokra várja az 
óvodásokat első alkalommal holnap, február 6-án, hétfőn. Minden 
ezzel kapcsolatos információ az elmúlt heti Hírlevélben és a hirdető-
táblán található.  

Február 11-én, szombaton, a betegek világnapján a reggeli szent-
misében részesülhetnek a betegek szentségében mindazok, akik a 
szentséget kérik és a szentség felvételéhez kapcsolódó előírásoknak 
megfelelnek. Minden ezzel kapcsolatos információ megtalálható az 
elmúlt heti Hírlevélben. Kérjük, hogy aki szeretné felvenni a szentsé-
get, szerdáig, február 8-ig szíveskedjék jelentkezni a Plébánia Hivatal-
ban. 

Február 11-én, szombaton plébániai vacsorát szervezünk. Felnőtt és 
gyerek vacsorajegyeket már csak ma lehet váltani. A vacsora 17 órakor 
kezdődik a Mindszenty iskolában, érkezés 16.30 órától lehetséges. 

A jövő vasárnap 15 órára családi délutánra várjuk az általános isko-
lásokat és szüleiket a plébániai központba. 

A plébánia magazinjának, az Örömhírnek új száma, az egyházme-
gyei Martinus februári száma, a Mária Rádió programfüzete, valamint 
sok egyéb szép kiadvány található az újságos asztalon, amelyet szere-
tettel ajánlunk a Testvérek figyelmébe. 

 

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 

10 

Plébániai Hírlevél  
 

2017. február 5. 
Évközi 5. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
Imádság betegekért 
 
Jóságos Istenem, a betegekért könyörgünk hozzád. 
Gyógyulást, vagy legalább enyhülést kérünk számukra, 
fájdalmaik elviseléséhez. 
Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik. 
Te, Uram, kérünk sugalld szívünkbe ezeket a szavakat: 
"A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg!" 
 
Uram, legyen meg a Te akaratod! 
Ha te akarod, meggyógyíthatod őket. 
Ha a te szent akaratod az, hogy tovább viseljék a keresztjüket, 
akkor kérünk téged, adj nekik erőt is hozzá. 
 
Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat. 
Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod. 
Segítsd őket kegyelmeddel,  
hogy türelmesen vigyék keresztjüket. 
 
Kérlek téged mi magunkért is, 
akik értük imádkozunk. 
Tisztítsd meg szívünket, hogy imáink 
méltók legyenek a meghallgatásra, 
és a mi könyörgéseinkért áraszd 
rájuk szent kegyelmedet. Ámen. 



Bolíviában megöltek egy misszionáriust 
 
Egy hete ked-

den történt, hogy 
Helena Kmieć 
rablógyilkosság 
áldozata lett Bolí-
viában. Egy 25 
éves fiatal lengyel 
lány, frissen vég-
zett egyetemista, 
vegyészmérnök. 
Előtte az élet.  

„Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.” Jn 
15,13 

Helena szerette volna megosztani ezt az életet másokkal, így janu-
árban misszióba ment Bolíviába. Nem volt ez új számára, hiszen a 
szalvatoriánus rend önkénteseként járt már Zambiában, Romániában, 
és Magyarországon is. Szervezőként munkálkodott a 2016 nyarán 
megrendezett Krakkói Ifjúsági Világtalálkozón és rendszeresen járt 
augusztusban a czestochowa-i gyalogos zarándoklatokra. 

Ezeken az egy hetes lengyel zarándoklatokon általában zenei szol-
gálatot végzett. Énekelt és gitározott a lengyel csoportban, amihez mi 
magyarok is csatlakoztunk. Nagy nyitottsággal és szeretettel fordult 
felénk, magyar fiatalok felé. A pihenőkön megkeresett minket lengyel 
társaival, hogy ezt, vagy azt a szót, hogyan is mondjuk magyarul. Vagy 
épp angolul beszéltük meg, melyik lengyel dalt lehet elénekelni ma-
gyarul is. 

2012-ben eljött Magyarországra, arra a plébániára, ahol lengyel 
missziós szalvatoriánus atyák szolgálnak. Itt több héten keresztül ma-
gyar gyerekeknek tanított játékosan angolt. 

Helena a tervezett fél év helyett két hetet töltött a nővérek által 
üzemeltetett gyermekotthonba a bolíviai Cochabambában. Január 24-
én visszatért Teremtőjéhez. 

A misszió szó megbízatást, küldetést jelent. Helena misszióba ment 
azokhoz, akiknek biztatásra, bátorításra, derűre vagy épp szeretetre 
volt szüksége. Ez a fiatal lengyel lány élte a szalvatoriánus rend alapí-
tójának, Jordán Ferenc atyának a jelmondatát. „Amíg egyetlen olyan 
ember is él a földön, aki nem ismeri és nem szereti Jézust, nem szabad 
megpihenned!” 

Nem tervezte, hogy majd mártírhalált hal, vagy vértanú lesz. Csak 
tette, amire a Lélek vezette gondolkodás, méricskélés és elvárások 
nélkül. Isten állandóan hív minket, hogy közösségben éljünk vele. 
Megtapasztalva szeretetét, küld is, hogy megtörve az időnket, a terve-
inket, az akaratunkat, megosszuk magunkat másokkal ott ahol épp 
vagyunk. Így él ma is Jézus köztünk. 

777blog.hu 

 

NE FELEDJE:  
PLÉBÁNIAI VACSORA FEBRUÁR 11-ÉN, 17 ÓRÁTÓL  

A MINDSZENTY ISKOLÁBAN 
 
 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  
 
Február 6, hétfő, Miki Szent Pál és társai vértanúk, 7 óra: A Plébánia 

híveiért 
Február 7, kedd, 18 óra: + Török család 
Február 8, szerda, Emiliáni Szent Jeromos; Bakhita Szent Jozefina 

szűz, 18 óra: + Vilma és Tibor 
Február 9, csütörtök, 18 óra: + Kálmán 
Február 10, péntek, Szent Skolasztika szűz, 18 óra: + Ferenc 
Február 11, szombat, A lourdes-i Boldogságos Szűz Mária, 7 óra: 

Betegekért 
Február 12, Évközi 6. vasárnap 

7 óra: + Férj, édesapa és nagyszülők 
8.30 óra (Bazita): + Bödör József (+ 20. évf.) 


