
A lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási 
órát szeptember 7-én, elsőcsütörtökön 17 órától.  

A jövő vasárnap, szeptember 10-én, a 10 órai szentmisében lesz 
plébániánk tanévnyitó Veni Sancte szentmiséje. A közös imádságra 
várjuk a diákokat és családtagjaikat, valamint a pedagógusokat! 

A jövő vasárnapig várjuk az ősszel induló képzésekre a jelentkező-
ket: középiskolások számára bérmálásra felkészítő; azon felnőttek 
számára, akik nincsenek megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldo-
zók vagy bérmálkozók, indul a katekumenátus; a már bérmálkozott 
középiskolások és egyetemisták számára pedig hittancsoport indul. 
Minden képzésre a plébánia hivatalban lehet írásos tájékoztatót és 
jelentkezési lapot kérni.  

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.  

A papi hivatásokért imádkozó Brenner János imaszövetség tovább-
ra is várja a csatlakozni kívánókat. Az imaszövetséggel kapcsolatos 
minden részlet az elmúlt heti hírlevélben és honlapunkon található 
meg. Jelentkezési lapot a Plébánia Hivatalban és a sekrestyében lehet 
kérni.  

Szeptember 15 és 17 között szervezik meg a 12. gyalogos zarán-
doklatot Sümegre. Információt a plakáton szereplő elérhetőségeken 
lehet kérni, s ugyanitt lehet jelentkezni is a zarándoklatra.  

 

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. szeptember 3. 
Évközi 22. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
A tanuláshoz kapcsolódó imádságok 
 

Tanulás előtt 
 
Legyél velem Jézusom, 
növeld a tudásom, 
minden munkámhoz, 
áldásodra vágyom. 

�� 
Édes Atyánk, jó Istenünk!  
Áldásodért esedezünk.  
Te világíts lelkünk előtt,  
Adj a tanuláshoz erőt,  
Adj készséget szépre, jóra,  
Legyen áldott minden óra,  
Amelyet itt töltünk veled...  
Szívünkbe írd be szent neved! 
Ámen. 

�� 
Mi Atyánk, Istenünk, te taníts 
bennünket, 
Jézus Krisztus útján vezesd a lel-
künket,  
Szent Lelked ereje növelje hitün-
ket. Ámen. 

Tanulás után 
 

Áldásodat adtad 
Jézusom munkámra, 
kegyelmedért téged 
örökké imádlak. 

�� 
Atyám!  
Hálát adok jóságodért,  
minden lelki áldásodért.  
Ámen. 
  
 
 
 
 

�� 
Köszönjük Istenünk,  
hogy itt voltál velünk, 
Kérünk édesatyánk  
vigyázz mindig reánk. Ámen. 
 

 



Tanítás előtti ima 

Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke, adj nekünk jó 
lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre 
meghívtál! Világosítsd meg értelmünket, hogy a természetben és az 
emberi életben fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait! Nevelj és 
alakíts bennünket, hogy egész életünkben alkalmasak legyünk az iga-
zság szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát. Krisztus, a 
mi Urunk által! Ámen. 

   

Tanítás utáni ima 

Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az Út, amelyen járnunk kell, az Iga-
zság, amelyet keresve keresünk, az Élet, amely egyetlen boldogsá-
gunk. Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled. Áldd meg egy-
házunkat, hazánkat, szüleinket és tanárainkat! Segíts továbbra is, hogy 
úgy szeressük egymást és minden embert, ahogy tanítványaidhoz illik! 
Add, hogy eredményeink és kudarcaink egyformán hozzád vezesse-
nek, Te pedig vezess minket Atyádhoz, akit veled és általad dicsérünk 
most és mindörökké! Ámen. 
 
 

Gyalogos zarándoklat Sümegre 
 

 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés 

Tulok Marcell: 2017. augusztus 27. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Házasságkötés 
Esses Norbert – Frang Nóra: 2017. szeptember 2. 

Isten éltesse az új házaspárt! 

 

Temetés 
Dankos István: 2017. augusztus 30. 

Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje:  
Szeptember 4, hétfő, 7 óra 
Szeptember 5, kedd, Kalkuttai Szent Teréz szűz 

8 óra: Máté József temetési szentmiséje 
18 óra: + Kálmán és Rozália szülők, nagyszülők 

Szeptember 6, szerda, 18 óra: + Szülők, testvérek, nagyszülők 
Szeptember 7, csütörtök, Szent Márk, István, Menyhért áldozópap-

ok, kassai vértanúk, 18 óra: + Mária édesanya 
Szeptember 8, péntek, Szűz Mária születése, Kisboldogasszony 

8 óra: Belső Pál és Belső Pálné Nagy Amália temetési szentmi-
séje 

18 óra: + Valéria és János szülők  
Szeptember 9, szombat, Claver Szent Péter áldozópap, 7 óra 
Szeptember 10, Évközi 23. vasárnap 

7 óra: + Mária édesanya, Gergely édesapa és nagyszülők 
8.30 óra (Bazita): + Mária és Gergely szülők, + Miklós és István 

testvérek, + nagyszülők 
10 óra: + Endre édesapa és nagyszülők 
18 óra: + Ferenc 

A jövő héttől a hétköznapi szentmisék keddtől péntekig újra este 6 
órakor kezdődnek. 


