
A héten, pénteken kivételesen nem lesz hivatali szolgálat a plébánia 
hivatalban.  

Elsőszombaton, szeptember 2-án, a fatimai rózsafüzért imádkozzuk 
el reggel 6 órától.  

A Mindszenty iskola általános iskolásainak tanévnyitó szentmiséje 
augusztus 31-én, csütörtökön, 17 órakor lesz a Nagytemplomban. A 
gimnazisták tanévnyitója pedig az első tanítási napon, szeptember 1-
jén, pénteken 8 órakor lesz az iskola kápolnájában.  

A Szent Család Óvoda alapításának 20. jubileumát ünnepli. A jubi-
leumi hálaadó szentmisére szeptember 1-jén, pénteken kerül sor 16.30 
órakor az óvodában, amelyet Dr. Székely János megyéspüspök mutat 
majd be. Az óvoda dolgozói már most hívják az ünnepségre az egyko-
ri óvodásokat és szüleiket, valamint mindenkit, akinek az elmúlt 20 
évben fontos volt a katolikus óvoda jelenléte városunkban.  

Továbbra is várjuk az ősszel induló képzésekre a jelentkezőket: kö-
zépiskolások számára bérmálásra felkészítő; azon felnőttek számára, 
akik nincsenek megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldozók vagy 
bérmálkozók, indul a katekumenátus; a már bérmálkozott középisko-
lások és egyetemisták számára pedig hittancsoport indul. Minden 
képzésre a plébánia hivatalban lehet írásos tájékoztatót és jelentkezési 
lapot kérni. Minden képzésre a jelentkezési határidő: szeptember 10. 

A fiatal házasok közössége várja az újonnan csatlakozni kívánó 
nemrégen házasodott, illetve kisgyerekes házaspárokat. A közösségről 
bővebb információ honlapunkon található. Jelentkezni a plébánia hi-
vatalban 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. augusztus 27. 
Évközi 21. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
A Brenner János Emlékév lezárása – előzetes információk 
 
A Brenner János Emlékév lezá-

rásaként egyházmegyénk decem-
berre ünnepséget szervez. Az ez-
zel kapcsolatos információkat már 
most hirdetjük, hogy a program-
ról időben értesülve előre tudjuk 
tervezni tennivalóinkat.  

Isten Szolgája Brenner János 
vértanúságának 60. évfordulója 
alkalmából 2017. december 15-
én, pénteken 18.30 órakor a 
szombathelyi Szalézi templom 
altemplomában esti dicséretet 
imádkozunk, majd koszorút he-
lyezünk el Brenner János sírhe-
lyén. 

2017. december 16-án, szom-
baton lesz az egyházmegyei ünnepség a Székesegyházban, amelyre 
plébániánk autóbuszt is indít. 9.45 órától gyónási lehetőség, és lelki 
ráhangolódás lesz a Székesegyházban, 10.30 órától pedig püspöki 
koncelebrációs szentmisét mutatunk be Brenner János boldoggá ava-
tásáért. Erre a szentmisére Püspök atya szeretettel hívja és várja a 
Testvéreket!  



A szentmisét követően 13.00 órától bemutatásra kerül Iváncsits 
Tamás: A jó pásztor c. zenés drámája a Megyei Művelődési és Ifjúsági. 
Az előadás hossza kb. 90 perc. A belépés díjtalan, de regisztrációs 
jegyhez kötött! A regisztrációt a Plébánia Hivatal intézi.  

Az autóbuszos zarándokok számára automatikusan igénylünk be-
lépőjegyet, de autóval indulók is kérhetnek jegyet a hivatalban. Min-
den további információ kérése és jelentkezés a Plébánia Hivatalban 
lehetséges. 

 
 
Brenner János Imaszövetség 
 

A Szent Márton Jubileumi Évben alapítot-
ta meg a hívek számára Dr. Veres András 
akkori megyéspüspök a Brenner János Ima-
szövetséget, amelynek tagjai kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy mindennap elimádkoz-
nak egy hivatásokért szóló felajánló imát, 
valamint tetszőleges titokkal egy tized rózsa-
füzért.  

Az imaszövetséghez továbbra is folyama-
tosan lehet csatlakozni. A jelentkezők számá-

ra a Püspöki Hivatal folyamatosan eljuttatja a felajánló ima szövegét 
és az Imaszövetségbe való belépésről szóló igazolást. Akik szívesen 
csatlakoznak az imaszövetséghez, jelentkezési lapot igényelhetnek a 
Plébánia Hivatalban, amelyet ugyanott kell majd leadni. A jelentkezési 
lapokat együtt juttatjuk el a Püspöki Hivatalba.  

 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Házasságkötés 
Görög Ferenc – Kovács Dóra: 2017. augusztus 26. 

Isten éltesse az új házaspárt! 

 

Temetés 
Tóth Sándorné Rigó Erzsébet: 2017. augusztus 22. 

Nyugodjék békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje:  
Augusztus 28, hétfő, Szent Ágoston püspök és egyháztanító, 7 óra: 

+ László édesapa, élő Katalin és László testi és lelki gyógyulásáért 
Augusztus 29, kedd, Keresztelő Szent János vértanúsága, 7 óra 
Augusztus 30, szerda  

7 óra 
8 óra: Dankos István temetési szentmiséje 

Augusztus 31, csütörtök, 7 óra 
Szeptember 1, péntek, 7 óra: Tanárokért, tanítványokért, sikeres 

tanévért  
Szeptember 2, szombat, 7 óra 
Szeptember 3, Évközi 22. vasárnap 

7 óra: + Férj, édesapa és + nagyszülők 
8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért 
10 óra: + Jolán édesanya, nagymama 
18 óra: + Erzsébet és László szülők, keresztszülők és testvérek 
 

A Szent Mónika közösség tagjai ma délután a kápolnában találkoz-
nak 17 órától. Az esti szentmise után pedig Dankos Attila várja vasár-
nap esti muzsikára a Testvéreket.  

Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden, augusztus 29-
án a reggeli szentmise után. 

A plébániai Karitász-csoport tart imaórát elsőpénteken, szeptember 
1-jén a reggeli szentmise után. 


