
Január 18, csütörtök, Árpád-házi szent Margit szűz, 18 óra: Hálából 

Január 19, péntek, 

 13.30 óra Vincze Lászlóné Győri Margit temetési szentmiséje 

18 óra 

Január 20, szombat, Szent Fábián pápa és vértanú; Szent Sebestyén 

vértanú; Boldog Özséb áldozópap, 7 óra 

Január 21, Évközi 2. vasárnap  

7 óra: + Margit és Vencel 

8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 

10 óra: + Szülők, nagyszülők és hozzátartozók 

18 óra: + Hozzátartozók 

 

Ma és a következő két vasárnap minden szentmise után lehetőség 

nyílik az idei egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére. 

Kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges szíveskedjenek élni 

e lehetőséggel. Egyúttal hálásan köszönünk minden adományt, amely-

lyel közösségünket támogatják.  

E héten pénteken, kivételesen nem lesz hivatali szolgálat a plébánia 

hivatalban. 

Plébániai vacsorát szervezünk január 27-én, szombaton, a Mind-

szenty iskolában. A vacsorára felnőtt- és gyerekjegyeket a plébánia 

hivatalban lehet vásárolni január 22-ig. Minden információ az elmúlt 

heti Hírlevélben található.  

A Martinus legújabb száma, amelyben megemlékezés található 

Konkoly István püspök atyáról, megvásárolható az újságos asztalról. 
 

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  
 

2018. január 14. 
Évközi 2. vasárnap 

 
 

 

 

 

 

 

Egyházközségi hozzájárulás – Kertváros  

 

Az év elején újra és újra hasznos tisztáznunk mindazt, ami az egy-

házközségi hozzájárulással kapcsolatos. Amint a Testvérek már az el-

múlt évekből jól tudják, az egyházközségi hozzájárulás egy önkéntes 

felajánlás, amellyel a hívő támogatja saját egyházi közössége működé-

sét. Mivel egy plébánia semmilyen rendszeres állami támogatást nem 

kap működéséhez, az egyházközségi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel 

együtt) képezi azt az anyagi bázist, amely miatt a plébánia működni 

tud. A befizetett egyházközségi hozzájárulás teljes egészében a plé-

bánia céljaira használjuk fel. Ezzel szemben a személyi jövedelemadó 

1%-a, amelynek felajánlásáról évről-évre rendelkezni kell, nem a helyi 

egyházközséghez kerül, vagyis annak felajánlása különbözik a helyi 

közösség támogatásától.  

Az egyházközségi hozzájárulás mértékét a szombathelyi egyház-

megyei zsinat határozta meg, amely az éves nettó jövedelem 0,5 %-

ában lett megállapítva. Az egyházközségi hozzájárulás fizetését azok-

tól kérjük, akik önálló jövedelemmel rendelkeznek. Alacsony jövedel-

mű nyugdíjasok, kismamák, ill. munkanélküliek esetében kedvezmé-

nyes összeg megállapítására van lehetőség. Az alábbi táblázat segít 

eligazodni a 0,5 %-os aránnyal kapcsolatban.  

Plébániánkon adószedő nem járja végig a lakásokat. Így amennyi-

ben ilyet tapasztalnak, fontos tudni, hogy nem plébániánk számára 

gyűjtenek adományokat. Szeretettel kérjük plébániánk híveit, hogy az 



alább felsorolt módokon szíveskedjenek befizetni egyházközségi hoz-

zájárulásukat:  

Személyes befizetés: személyesen a plébánia hivatalban és a sek-

restyében szentmisék után 

Csekkes befizetés: Postai befizetésre használható csekkeket ebben 

az évben is évértékelő körlevelünkkel együtt minden postaládába el 

fogunk juttatni. Csekkes befizetés esetén fontos a befizető nevének és 

címének pontos és olvasható felvezetése, valamint hogy a csekk jobb 

felső sarkában található közlemény rovatba a befizető felírja, hogy 

„egyházközségi hozzájárulás”, valamint az évet, amelyre fizetni 

szeretne. Ezen felül, ha több személy nevében fizet egy csekken, 

akkor azt is fel kell írni, hogy a befizetőn túl kiknek a nevében 

fizet.  

Banki átutalás: Ebben az esetben az átutalás közlemény rovatá-

ba be kell írni a befizető lakcímét, a tényt, hogy egyházközségi 

hozzájárulás, az évet, amelyre fizet, valamint azok nevét, akik 

számára a befizető mellett fizetni szeretne. A plébánia CIB banknál 

vezetett számlájának banki adatai: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plé-

bánia, 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. Bankszámlaszám: 

10700110-68015657-51100005.  

Hálásan köszönünk minden adományt, amellyel hozzájárulnak plé-

bániánk működéséhez!  

 
 

Havi nettó jövedelem  Egyházközségi hozzájárulás mértéke  

    Havonta (tájékoztató)  Évente  
 

 50.000.- 250.- 3.000.- 

 55.000.- 275.- 3.300.- 

 60.000.- 300.- 3.600.- 

 65.000.- 325.- 3.900.- 

 70.000.- 350.- 4.200.-  

 75.000.- 375.- 4.500.-  

 80.000.- 400.- 4.800. 

 85.000.- 425.- 5.100.-  

 90.000.- 450.- 5.400.-  

 95.000.- 475.- 5.700.-  

 100.000.- 500.- 6.000.-  

 105.000.- 525.- 6.300.-  

 110.000.- 550.- 6.600.-  

 115.000.- 575.- 6.900.-  

 120.000.- 600.- 7.200.-  

 125.000.- 625.- 7.500.-  

 130.000.- 650.- 7.800.-  

 135.000.- 675.- 8.100.-  

 140.000.- 700.- 8.400.-  

 145.000.- 725.- 8.700.-  

 150.000.- 750.- 9.000.-  

 155.000.- 775.- 9.300.-  

 160.000.- 800.- 9.600.-  

 165.000.- 825.- 9.900.-  

 170.000.- 850.- 10.200.-  

 175.000.- 875.- 10.500.-  

 180.000.- 900.- 10.800.-  

 185.000.- 925.- 11.100.-  

 190.000.- 950.- 11.300.-  

 195.000.- 975.- 11.700.-  

 200.000.- 1000.- 12.000.- 

 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Temetés 

Emmer Lászlóné Kovács Erzsébet: 2018. január 11. 

Nyugodjék békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  
 

Január 15, hétfő, Remete Szent Pál, 7 óra: Püspök atya szándékára 

Január 16, kedd, 18 óra: +Szülők és János testvér 

Január 17, szerda, Szent Antal apát, 18 óra: Gyermekért 

 


