
Holnap, május 1-jén Esztergomba indulunk az egyházmegyei zarán-
doklatra. Még néhány hely van az autóbuszon, így még lehet jelentkezni. 
A zarándokokat 5.45 órára várjuk a plébániatemplom elé. A zarándoklat 
miatt holnap kivételesen nem lesz szentmise templomunkban. További 
egynapos zarándoklatainkra még lehet jelentkezni a plébánia hivatalban: 
május 13-án Szombathelyen, a Fatimai Szűz templomban lesz fatimai 
esténk az egyházmegyei Fatima-napon, május 20-án pedig szintén 
Szombathelyen az édesanyák országos Szent Mónika találkozója lesz.  

Május a Szűzanyának szentelt hónap. Minden esti szentmise előtt 
17.40 órától májusi ájtatosságot végzünk. 

Elsőcsütörtökön, május 4-én, 17 órától a lelkipásztorokért és papi hiva-
tásokért tartunk szentségimádási órát. Elsőpénteken, május 5-én, a plé-
bánia Karitász csoportja tart imaórát 17 órától. Elszőszombaton, május 6-
án, reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el. 

A jövő vasárnap, május 7-én lesz plébániánkon a bérmálás, amely so-
rán 19-en részesülnek a szentségben. Szeretettel várjuk a Testvéreket a 
közös ünneplésre. A bérmálás miatt a jövő vasárnap Bazitán nincs szent-
mise, helyette előtte szombaton 16 órakor lesz előesti szentmise.  

A Mindszenty iskola diákjai május 9-től Csíksomlyóra indulnak. A 
program során találkozni fognak az Árvácska együttes tagjaival is, akiknek 
szívesen visznek adományokat. A testvérek tartós élelmiszer, tavaszi játék, 
illetve pénzadományt ajánlhatnak fel a jövő vasárnapig. Kérjük, hogy a 
szükséges dolgok listáját szíveskedjenek áttanulmányozni a Hírlevélben, 
mivel az Árvácskáknak az azon szereplő dolgokra lenne nagy szükségük. 
Előre is köszönjük a segítséget! 

 

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. április 30. 
Húsvét 3. vasárnapja 

 
 

 

 
 
 

 
A Mindszenty iskola diák-

jai május 9 és 13 között 
meglátogatják Erdély fontos 
és szép helyeit. A látogatás 
során találkozni fognak az 
Árvácska együttes tagjaival 
is, valamint a Csibész Egye-
sület által fenntartott gyer-
mekotthonok lakóival is.  

Plébániánk már évek óta jó kapcsolatot ápol az erdélyi gyerekekkel 
és segítőikkel, ezért is térnek vissza hozzánk évről évre. A 
mindszentysek látogatása most lehetőséget kínál arra, hogy adomá-
nyokkal segítsük az ott élő gyerekeket. Ezeket az adományokat a plé-
bániánk nevében fogjuk majd átadni. Előzetesen felvettük a kapcsola-
tot az erdélyi segítőkkel, akik rövid listát állítottak össze arról, amire 
folyamatosan szükségük van. Kérjük a Testvéreket, hogy aki szívesen 
küldene adományt a gyerekeknek, erről a listáról szíveskedjék válasz-
tani.  

Lehetséges felajánlások:  
olaj, cukor, konzerv, tavaszi kerti játékok (tollaslabda, roller, labda, 

frizbi), pénzadományok 
Az adományokat május 7-ig, jövő vasárnapig lehet leadni a plébá-

nia hivatalban. A gyerekek nevében is előre hálásan köszönünk min-
den támogatást! 



A nagyböjti adománygyűjtésről 
 
A nagyböjti adománygyűjtés során a kertvá-

rosi és a bazitai templomban összesen 
181.500,- Ft-ot adtak a Testvérek erre a célra, 
amelyből Karitász csoportunk tartós élelmisze-
reket vásárolt.  

A pénzadományon kívül sokan segítették 
élelmiszeradománnyal akciónkat. Ennél a gyűj-
tésünknél is megtapasztalhattuk az emberek 
segítő szándékát, hiszen egy idős házaspár 50 
kg krumplit ajánlott fel, egy vállalkozó 10 db 
élelmiszerekből és tisztítószerekből álló cso-
magot állított össze, és a Mindszenty József 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulói és munkatársai is 
csatlakoztak akciónkhoz, és iskolájukban gyűjtést szerveztek.   

Az összegyűlt élelmiszerekből április 3-án délelőtt csomagokat állí-
tottunk össze. Ebben a munkában segített minket a Notre Dame Női 
Kanonok és Tanítórend 4 tagja, akik közül ketten hosszabb ideje már 
Magyarországon élnek, két nővér pedig tapasztalatcsere céljából távo-
li országokból érkezett Magyarországra, hogy ismerkedjenek többek 
között a Karitász csoportunk tevékenységével.  

Az adományok átadá-
sa ugyanezen a napon 
délután a Kertvárosi Te-
lepülésrészi Önkormány-
zat közösségi termében 
történt. A nagyböjti 
adománygyűjtés ered-
ményeként 66 rászoruló 
családnak tudtunk segí-
teni az idei évben. 

Hálás köszönet min-
dazoknak, akik támogatták adománnyal, vagy munkájukkal akciónkat! 

 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés 

Rappersberger Kíra: 2017. április 23. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Fuisz Gyuláné Horváth Mária: 2017. április 27. 
Tóth Beáta: 2017. április 28. 

Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
Május 1, hétfő, Szent József, a munkás: kivételesen nincs szentmise 
Május 2, kedd, Szent Atanáz püspök és egyháztanító, 18 óra: + Im-

re édesapa 
Május 3, szerda, Szent Fülöp és Jakab apostolok, 18 óra: + Lajos és 

Terézia 
Május 4, csütörtök, Szent Flórián vértanú, 18 óra: + Sándor, Teréz 

és Éva, Sándor szülők, nagyszülők 
Május 5, péntek, 18 óra: + Dezső és Julianna szülők, nagyszülők 
Május 6, szombat,  

7 óra: Püspök atya szándékára 
16 óra (Bazita): + Agg György (+ 18. évf.), + Baumgartner Ro-

zália (+ 3. évf.) 
Május 7, Húsvét 4. vasárnapja 

7 óra: Égi Édesanyánknak hálából 
10 óra: A Plébánia híveiért 
18 óra: Élő Johanna 

Hálásan köszönjük mindenki hozzájárulását 3. plébániai bálunk si-
keréhez. Hálásan fogadjuk a segítő kezeket ma délután 2 órától a 
Mindszenty Iskolában.  

Ma 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápol-
nában a hétfájdalmas olvasó elimádkozására. Az esti szentmise után 
pedig vasárnap esti muzsikára várjuk a Testvéreket. 


