
Az esti szentmise után pedig vasárnap esti muzsikára várjuk a zeneba-
rátokat.  

November 29-én, szerdán lesz plébániatemplomunk szentségimá-
dási napja. Kérjük, hogy aki a nap során csendes jelenlétet vállal a 
templomban, szíveskedjék feliratkozni a sekrestyében.  

A Mindszenty Gimnázium interaktív nyelvi foglalkozásokra és pá-
lyaválasztási tájékoztatóra várja a 8. osztályosokat és szüleiket novem-
ber 30-án, csütörtökön, 15 órától az iskolába. Minden ezzel kapcsola-
tos információ a hirdetőtáblán található.  

December 9-én adventi eucharisztikus lelki napot szervezünk Mé-
száros Domonkos atya és a győri Mécs-közösség közreműködésével. 
A program az Eucharisztikus Kongresszus első készületi évének egyik 
fontos programja. A lelki nappal kapcsolatos információk az elmúlt 
heti Hírlevélben és a hirdetőtáblán találhatók. Az ingyenes programra 
a plébánia hivatalban lehet regisztrálni.  

A december 16-i szombathelyi Brenner János zarándoklatra a plé-
bánia hivatalban lehet jelentkezni a 2500 Ft-os díj befizetésével.  

Megjelent az Örömhír új száma, amely az újságos asztalról vihető 
el. Hálásan köszönünk érte minden adományt! Az Eucharisztiához 
kapcsolódó imádságos-elmélkedési füzet vásárolható az újságos asz-
talról 500 Ft-ért. Valamint megérkezett a 2018-as egyházmegyei ka-
lendárium is, ez pedig 790 Ft-ba kerül.  

Várjuk azok jelentkezését, akik a jövő évre katolikus újságot szeret-
nének előfizetni, támogatva ezzel az egyre szűkölő lehetőséget kapó 
katolikus sajtót. Bővebb információt a plébánia hivatalban lehet kapni.  

 

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. november 19. 
Évközi 33. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
 
Elmélkedés az Eucharisztikus Kongresszus imádságáról 3. 
 
Az eucharisztikus Jézus táplálékunk és békességünk. Mikor ma-

gunkhoz vesszük az Oltáriszentséget, Jézus teljes valójában belép lel-
künkbe-testünkbe. Ő jön hozzánk, az értünk meghalt és feltámadott. 
És egészen személyes módon mondja ki a mi bensőnkben: „Békesség 
nektek!” Mi pedig az első tanítványokhoz – Mária Magdolnához, Ta-
más apostolhoz hasonlóan – mondhatjuk: „Láttuk, tapintottunk, érzé-
keltük az Urat!” 

A szeretet arra késztet, hogy együtt legyünk, eggyé váljunk a szere-
tett személlyel. Ugyanakkor mindig meglepetés is. Az igaz szeretet-
kapcsolatban mindig több van annál, amit gondolnánk, remélnénk. A 
szeretet túlmutat magán a szeretettapasztalaton. Továbbvezet, kitágít, 
türelemmel teljes, és ha szükséges, megbocsát. Bátorságra van szük-
ségünk, hogy a lelki meghittség tapasztalatából elindulva továbblép-
jünk. Ezért kérjük az Atyát, hogy bátorítson bennünket Szentlelke által, 
hogy a Jézussal megtapasztalt örömet másokkal is megosszuk. 

magyarkurir.hu 

 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Benkő Nimród: 2017. november 12. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 



 
 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje:  
November 20, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
November 21, kedd, A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a 

templomban, 18 óra: + Zoltán 
November 22, szerda, Szent Cecília szűz és vértanú 

8 óra: Boronyák Béláné Nagy Vera Éva temetési szentmiséje 
18 óra: + Veronika és Lajos szülők  

November 23, csütörtök, Szent I. Kelemen pápa és vértanú; Szent 
Kolumbán apát, 18 óra: Katekumenjeinkért és felkészítőikért 

November 24, péntek, Dung-Lac Szent András áldozópap és társai, 
vértanúk 

 8 óra: Imréné Kovács Katalin temetési szentmiséje 
18 óra: + Piroska és Lajos szülők, + Csaba unokatestvér 

November 25, szombat, Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú, 7 
óra: A Szűzanya tiszteletére 

November 26, vasárnap, Krisztus, a mindenség Királya 
7 óra: + Szülők és hozzátartozók 
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: + István férj és + szülők 
18 óra: + Gyula férj, édesapa 
 

A mai vasárnap a püspöki konferencia rendelkezése szerint a Kato-
likus Karitász javára gyűjtjük a perselyadományokat.  

A Mindszenty iskola Szent Cecília napi hangversenye november 22-
én, szerdán, 16.30 órakor kezdődik, amelyre mindenkit szeretettel vár-
nak. 

E héten, csütörtökön, 16 órakor a plébánia hivatalban kezdődik a 
szentmisék előjegyzése a 2018. januártól júliusig terjedő időszakra. 

November 25-én, szombaton, a Szent Márton Légió a templom és 
környékének takarítására vár önkénteseket. Kérjük az önkénteseket, 
hogy kerti munkaeszközöket szíveskedjenek magukkal hozni.  

Szintén november 25-én, szombaton, mi is csatlakozunk a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus titkársága által meghirdetett akció-
hoz. Az egész országban 17 és 18 óra között lehetőség nyílik a szent-
ségimádásra. Mi is szeretettel várjuk az imádkozni vágyókat 17 órára, 
hogy Egyházunkért és az Eucharisztikus Kongresszusért imádkozzunk! 

A jövő vasárnap, november 26-án lesz Krisztusnak, a világminden-
ség királyának ünnepe. A délelőtti szentmise végén elimádkozzuk a 
Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal. A megszokott feltételekkel 
teljes búcsút nyerhetnek mindazok, akik ezen az ájtatosságon részt 
vesznek.  

A jövő vasárnap a Szent Mónika közösség tagjai a kápolnában ta-
lálkoznak 17 órától. 


