
Szeptember 13, szerda, Aranyszájú Szent János püspök és egyház-

tanító, 18 óra 

Szeptember 14, csütörtök, A Szent Kereszt felmagasztalása, 18 óra 

Szeptember 15, péntek, A Fájdalmas Szűzanya, 18 óra: + Mária és 

László szülők  

Szeptember 16, szombat, Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püs-

pök vértanúk, 7 óra: + Mária 

Szeptember 17, Évközi 24. vasárnap 

7 óra: + Lajos édesapa 

8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 

10 óra: + Vilmos és Erzsébet szülők, + Gyula és Ferenc testvé-

rek, + István 

18 óra: + Gál és Szakács szülők 

Szeptember 13-án, szerdán lesz következő fatimai esténk, amelyet 

Szikszay Leopold OFM újonnan Zalaegerszegre érkezett ferences atya 

vezet majd. A szokásos programmal várjuk a Testvéreket: 16 órakor 

fatimai rózsafüzér, 17 órától szentségimádási óra, 18 órakor pedig 

szentmise és körmenet. 

A papi hivatásokért imádkozó Brenner János imaszövetség tovább-

ra is várja a csatlakozni kívánókat. Az imaszövetséggel kapcsolatos 

minden részlet honlapunkon található meg. Jelentkezési lapot a Plé-

bánia 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 10. 
Évközi 23. vasárnap 

 
 

 

 

 

 

 

Fatima-ünnep október 13-án Budapesten 

 

 

Egyházunk az idei évben ünnepli a 

fatimai jelenések 100. évfordulóját, amely 

során országszerte számos rendezvénnyel 

emlékeznek meg a Szűzanya megjelené-

séről egyházi programok keretében. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferen-

cia október 13-án, pénteken országos 

zarándoklatot szervez a soroksári Fatimai 

Szűzanya tiszteletére épült Szent István 

Király Plébániatemplomhoz, amelyre min-

den egyházmegyéből várják a papokat és a híveket. A 11 órakor kez-

dődő szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros úr lesz. 

Az ünnep másnapján, október 14-én, szombaton 10 órától a Mária-

jelenések évfordulójának alkalmából rendezett konferencián vehetnek 

részt az érdeklődők. Az eseménynek szintén a soroksári Fatimai Szűz-

anya tiszteletére épült Szent István Király Plébániatemplom ad ott-

hont. 

A programokon való részvételhez kérjük a zarándokcsoportok re-

gisztrációját, amelyet az alábbi online felületen tehetnek meg: 

https://goo.gl/forms/u207PCZ42yJATjpC2 

További információ a fatima100@katolikus.hu e-mail címen kérhe-

tő. 

http://uj.katolikus.hu/kepek/2006/nagy/Cent_Festa_HU.jpg


Család(sz)építő – Előadássorozat Zalaegerszegen 

 

  

Ferenc pápa Twitter-üzenete szeptember 

7-én 

 

Kedves fiatalok, ne féljetek a jövőtől! Merje-

tek nagy dolgokról álmodni! Legyen élő az 

öröm, mely jelzi: szívetek már találkozott az 

Úrral. 

Arra bátorítalak, bízzátok magatokat az Úr-

ra, mert Ő az egyetlen, aki segít és biztat, hogy 

a kiengesztelődés és a béke útján járhassunk. 

 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Talács Ármin: 2017. szeptember 3. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Máté József: 2017. szeptember 5. 

Herczeg Ottóné Zóka Mária: 2017. szeptember 6. 

Belső Pál: 2017. szeptember 8. 

Belső Pálné Nagy Amália: 2017. szeptember 8. 

Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

 

A heti szentmisék rendje:  

Szeptember 11, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 

Szeptember 12, kedd, Szűz Mária szent neve 

8 óra: Horváth Gyuláné Taliga Ilona temetési szentmiséje 

18 óra: + Mária és József szülők 

 


