
mindenkit szeretettel várunk, akár a program egy részére is. A prog-

ram 9 órakor kezdődik a Mindszenty iskolában Mészáros Domonkos 

atya és a győri Mécs Családközösség vezetésével. A batyus ebédhez 

örömmel fogadunk felajánlásokat, de az iskola büféje is nyitva lesz 

majd.  

A Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa ad jótékonysági hang-

versenyt a plébániai Karitász javára jövő vasárnap, december 10-én, az 

esti szentmise után. Szeretettel várunk mindenkit,aki segíteni szeretne! 

A december 16-i szombathelyi Brenner János zarándoklatra a 

plébánia hivatalban lehet jelentkezni a 2500 Ft-os díj befizetésével.  

Plébániai Karitász csoportunk adventi adománygyűjtése a helyben 

élő rászoruló családok javára december 17-ig tart, amely során tartós 

élelmiszer és pénzadománnyal segíthetünk. Minden adományt a 

templomban lehet leadni. Előre is hálásan köszönjük mindenki segít-

ségét! 

2018. júliusig szentmiseszándékokat a plébánia hivatalban lehet 

előjegyeztetni.  

Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még nem fizették be 

erre az évre egyházközségi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt meg-

tenni a plébánia hivatalban, csekken vagy banki átutalással. Minden 

adományt hálásan köszönünk!  

A 2018-as plébániai falinaptár, valamint a Martinus decemberi 

száma az újságos asztalról vásárolható meg adományért.  

A Kolping Idősotthon takarítónői állást hirdet meg. Bővebb in-

formáció az állással kapcsolatban a Hírlevélben található.  
 

Honlap 
 

 

Facebook 
 

 

Hírlevél 
 

 

Imacsoport 
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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. december 3. 
Advent 1. vasárnapja 

 
 

 

 

 

 

Állásajánlat a Kolping Idősek Otthonában 

 

A Kolping Idősek Otthona (volt Miasszonyunk Időskorúak Otthona) 

takarítónőt keres. A jelentkezőnek számítania kell arra, hogy folyama-

tos munkarendben fog dolgozni, és fizikai megterhelés is jár a munka-

körrel. Jelentkezni lehet Zalaegerszeg Pais Dezső utca 2. szám alatt az 

otthonban személyesen, vagy az alábbi telefonszámokon lehet: 

92/313-295 illetve 92/312-198. 

 

 

Imádságok István püspökért 

 

Mindenható Istenünk, add, hogy szolgád, 

István püspökünk, akinek gondjaira bíztad 

családodat, fáradságos munkájának bőséges 

gyümölcseivel térjen Urának mennyei örö-

mébe. Aki veled él és uralkodik a Szentlélek-

kel egységben, Isten mindörökkön-örökké. 

Ámen. 

 

Istenünk, te az apostolok utódjaként szolgá-

dat, István püspököt főpapi szolgálattal tün-

tetted ki. Add, kérünk, hogy az apostolok 

mennyei társaságába is eljusson. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 

által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindö-

rökkön-örökké. Ámen. 



 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

 

A heti szentmisék rendje:  

December 4, hétfő, Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító, 

6 óra: Püspök atya szándékára 

December 5, kedd, 6 óra: + Munkatársak 

December 6, szerda, Szent Miklós püspök 6 óra: + Miklós 

December 7, csütörtök, Szent Ambrus püspök és egyháztanító, 6 óra: + 

József és szülei 

December 8, péntek, A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 

  6 óra: + Kristóf gyermek, testvér, unoka, dédunoka 

 9.15 óra: Farkas Ernő temetési szentmiséje 

December 9, szombat, Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 6 óra: + Cecília 

és Zsuzsanna keresztszülők, + Piroska és Rezső szülők 

December 10, Advent 2. vasárnapja 

6 óra: + László férj, édesapa, nagyapa, após 

8.30 óra (Bazita): + Hajdú Sándor és felesége Teréz 

10 óra: + János férj, édesapa, nagyapa 

18 óra: + Ferenc 

 

Adventben minden vasár- és hétköznap hajnali szentmisék vannak 

reggel 6 órától és hétköznap este nincsenek szentmisék. Minden haj-

nali szentmise után elimádkozzuk a Reggeli dicséretet. Minden szer-

dán és szombaton gyertyás szentmisék vannak.  

Ma délután 15 órától a Mindszenty iskola tornatermében kerül 

megrendezésre a cigánypasztorációs lelki nap. A szentmise 

főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök atya, ezt kö-

vetően tanúságtételre és kerekasztal beszélgetésre kerül sor. Minden-

kit szeretettel várnak. 

Holnap, december 4-én, hétfőn folytatódik a Család(sz)építő elő-

adássorozat a Mindszenty iskolában 17 órától. Éger Csaba katolikus 

pszichológus előadásának címe: A karácsonyi balhé. Miért tűnnek 

programozottnak a családi veszekedések?  

Brenner János kilencedet kezdünk december 6-án, szerdán. A napi 

szakaszokat a hajnali szentmisék után imádkozzuk el. 
December 9-én adventi eucharisztikus lelki napot szervezünk, 

amelyre még lehet jelentkezni a plébánia hivatalban,de természetesen 


