
Az ár nem tartalmazza a biztosítást, az idegenforgalmi adót és a 
helyi közlekedés költségeit. 

Szállás: 1 éj Padova, 3 éj Róma 3* belvárosi szállodában. Elhelyezés: 
2 ágyas szobában 

Részletes programot a jelentkezőknek biztosítunk.  
Jelentkezni április 30-ig a plébánia hivatalban lehet 44.000 Ft előleg 

befizetésével. 
 
 
A heti szentmisék rendje  
 

Április 17, Húsvéthétfő 
7 óra: + Imre édesapa, Katalin és Sándor nagyszülők és Rozália 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Szülők és nagyszülők 
18 óra: + Endre édesapa és nagyszülők 

Április 18, kedd, 18 óra: Szülők és testvérek 
Április 19, szerda, 18 óra 
Április 20, csütörtök, 18 óra: + László férj és édesapa 
Április 21, péntek, 18 óra: + Gizella és Lajos szülők és Lajos fiúk 
Április 22, szombat, 7 óra: Tóth és Bedics család 
Április 9, Húsvét 2. vasárnapja, Az isteni irgalmasság vasárnapja 

7 óra: + Lajos, Anna, Tibor 
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: + Balázs 
18 óra: + Pál és Vilma szülők és fiúk László 

 

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 • Keressenek minket a Facebook-on is! • Hivata-
li idő: Hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 
10-12 óra; péntek: 15-17 óra 

Plébániai Hírlevél  
 

2017. április 16. 
 Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Áldott húsvéti ünnepet kívánunk  
plébániai közösségünk minden tagjának! 

 

 

Krisztus feltámadt, alleluja! 



Plébániai bál április 9-én 
 
Április 29-én, szombaton 19 órától már harmadik alkalommal ren-

dezzük meg plébániai bálunkat a Mindszenty iskolában. Az idei bál 
témájául a meséket választottuk. Akinek kedve van hozzá, mesefigu-
rának is beöltözhet, vagy akár arra utaló ruhadarabot vehet magára. A 
mesés hangulatról plébániai közösségeink is gondoskodni fognak.   

A bálra belépőjegyek még vásárolhatók a Plébánia Hivatalban. A 
belépő- és vacsorajegy ára 3000 Ft. Középiskolás és egyetemista diá-
kok kedvezményes jegyet vásárolhatnak 1500 Ft-ért.  

Mindazok, akik nem tudnak eljönni a bálra, támogatójegyet vásá-
rolhatnak a Plébánia Hivatalban és a sekrestyében 500, 1000, 2000 és 
5000 Ft-os címletekben.  

Szeretettel hívjuk tehát mindnyájukat plébániai bálunkra, hogy kö-
zös örömünkben is osztozhassunk! 

 
Egynapos plébániai zarándoklatok 
 
Májusban plébániánk három egynapos zarándoklatot is indít, ame-

lyekre folyamatosan lehet jelentkezni a plébánia hivatalban.  
 
Május 1. Egyházmegyei zarándoklat Esztergomba  
Az egyházmegye hagyományos zarándoklata ebben az évben Esz-

tergomban kerül megrendezésre. 11 órakor szentmise lesz, 15 órakor 
pedig litánia. A köztes időben egyéni imádságra és sétára van lehető-
ség.  

A plébániai autóbusz 5.45 órakor indul a plébániatemplomtól, de a 
Szent Család óvodánál is fel lehet szállni. A visszaérkezést körülbelül 
19.30 órára tervezzük. A zarándoklat díja 4000 Ft, amely mellé 400 Ft-
ért zarándokkönyv is rendlehető.  

 
Május 13. Egyházmegyei Fatima nap Szombathelyen  
Ezen a napon ünnepeljük a fatimai jelenések kezdetének 100. év-

fordulóját. Egyházmegyénk központi ünnepséget szervez Szombathe-
lyen, a Fatimai Szűzről elnevezett templomban. A zarándoklat prog-

ramjában 15 órakor rózsafüzér ájtatosság, 16 órakor szentségimádás, 
majd 17 órakor szentmise és körmenet szerepel.  

A plébániai autóbusz 13.15 órakor indul a plébániatemplomtól és 
kb. 20.30 órakor érkezik vissza. A zarándoklat díja 2500 Ft.  

 
Május 20. Édesanyák Szent Mónika zarándoklata Szombathely 
E napon Szombathelyen a Székesegyházban szervezik meg az 

édesanyák országos találkozóját. A program 9 órakor rózsafüzérrel 
kezdődik, majd 11 órakor szentmise lesz Dr. Kis-Rigó László szeged-
csanádi püspökkel. Ezt követően lehet az otthonról hozott ebédet 
elfogyasztani. Délután 1 órakor a helyi közösség ad lelki ajándékot a 
résztvevőknek, 14 órától pedig szentségimádás és tanúságtétel lesz.  

A plébániai autóbusz 7.45 órakori indul a plébániatemplomtól és 
kb. 16.30 órakor érkezik vissza. A zarándoklat költsége 3000 Ft.  

 
Szórólapok házaspároknak 
 
Plébániánk házasságot megerősítő párkapcsolati programot (HEPP) 

szervezett azoknak a házaspároknak, amelyek szeretnék megerősíteni, 
illetve új alapra helyezni házasságukat. A program egyik elemeként 
elkészült ötféle szórólap, amely a házasság egy-egy fontos témájához 
ad segítségül pár gondolatot, igehelyet, grafikát, illetve forrást a to-
vábbolvasáshoz.  

Ezeket a szórólapokat nagy szeretettel ajánljuk mindenki figyelmé-
be. Az ötféle szórólap tetszőleges mennyiségben elvihető temploma-
inkból. Kérjük is a Testvérek segítségét, hogy vigyenek belőle azon 
házaspároknak is, akikről úgy gondolják, hogy örülnének neki és szíve-
sen fogadnák. További házaspárokat és családokat megerősítő prog-
ramjainkért pedig figyeljék honlapunkat! 

 
Plébániai zarándoklat Rómába 
 
Plébániánk autóbuszos zarándoklatot szervez Rómába 2017. au-

gusztus 7-12. között. A részvételi díj: 107.700 Ft/fő félpanziós ellátás-
sal.  


