
8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + István 

18 óra: + Pál és Vilma szülők és fiuk, László 

 

Folytatódik a Család(sz)építő című előadássorozat Éger Csaba ka-

tolikus pszichológus következő előadásával, holnap, március 5-én, 17 

órától a Mindszenty iskolában. Az előadás címe: Krízisben a kapcsolat, 

krízisben a gyerek. 

A plébánia Karitász csoportja tartós élelmiszer- és pénzadomá-

nyokat gyűjt a plébánia területén élő rászoruló családok javára, ame-

lyeket még az ünnepek előtt eljuttatnak a családokhoz. Szeretettel 

kérjük a Testvérek segítségét! Minden adományt a templomban lehet 

leadni.  

Kérjük mindazokat, akik nem tudnak eljönni a templomba, hogy a 

húsvéti ünnepek kapcsán a szentségekben részesüljenek, szíveskedje-

nek feliratkozni a plébánia hivatalban, így majd az ünnepek előtt külön 

egyeztetett időpontban meglátogatjuk őket.  

Ebben az évben is kérjük a Testvérek segítségét plébániai szóró-

lapjaink célba juttatásához. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sze-

retnénk megkeresni minden családot, amely plébániánk területén él. 

Kérjük, hogy aki egy-egy utcát vállalva szívesen kihordja a szórólapo-

kat, szíveskedjék szentmisék után a sekrestyében jelentkezni! Hálásan 

köszönünk minden segítséget! 

Brenner János május 1-jei boldoggáavatására induló autóbuszra a 

plébánia hivatalban lehet jelentkezni. A zarándoklat díja 2000 Ft. 
 

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 
10 

Plébániai Hírlevél  
 

2018. március 4. 
Nagyböjt 3. vasárnapja 

 
 

 

 

 

 

 

A püspöki konferencia üzenete 

 

Kedves Testvérek!  

A nagyböjti időben a szentmise prefációja arra hívja fel a figyel-

münket, hogy a lelki készületünk három részből áll: „önmegtagadással 

dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket 

segítve atyai jóságodat kövessük.” (nagyböjti III. prefáció)  

A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” felszólítás közös 

gyakorlására hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a 

nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban. Ezzel két egyházi 

hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a 

szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat.  

Régi böjti hagyomány volt az egyházban, hogy a böjtöléssel megtaka-

rított javakat a szegényeknek ajánlották fel. Ezeket a példákat követve, 

kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és 

tegyék a templomban erre kijelölt helyre. 

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul 

meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nem-

csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a 

Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba. 

Ferenc pápa az idei nagyböjti körlevelében így buzdít bennünket: 

„Az alamizsnálkodás gyakorlása által megszabadulhatunk a kapzsiság-

tól és felfedezhetjük, hogy a másik ember a testvérünk: amim van, 

soha nem teljesen az enyém. Mennyire szeretném, hogy az adakozás 

valódi életstílussá válna mindenkiben! Bárcsak követnénk kereszté-



nyekként az apostolok példáját, és meglátnánk a másokkal való oszto-

zás lehetőségében az Egyházban megélt közösség kézzelfogható ta-

núságtételét. Ennek kapcsán felidézem Szent Pál felszólítását, amikor a 

korintusi hívekhez fordult a jeruzsálemi közösségnek szánt pénzgyűj-

tés ügyében: „ …mert javatokra válik” (2Kor 8,10).  

Ez különösen is igaz Nagyböjtre, amikor számos szervezet tart 

gyűjtést nehéz helyzetben lévő egyházaknak és népeknek. Bárcsak 

mindennapi kapcsolatainkban is, minden olyan testvérünkkel szem-

ben, aki segítséget kér, arra gondolnánk, hogy ez egy felhívás a Gond-

viselés részéről. Minden adakozás alkalom számunkra, hogy részt ve-

gyünk abban, ahogyan Isten gondját viseli gyermekeinek. Ha ma en-

gem használ fel arra, hogy segítsen egy testvéremen, hogy ne gon-

doskodna az én szükségemről is legközelebb ő, akit senki nem múlhat 

felül nagylelkűségben?” 

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról, és lehetősé-

geinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egy-

ház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmisé-

ken és az azt követő hétköznapokon, március 4-től 11-ig. Adományai-

kat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években 

meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk 

segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományai-

ból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és 

legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok csa-

ládnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve. 

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő 

munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 fo-

rinttal segítünk. 

 „1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy 

százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a 

Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt 

adományaikat! 

Kelt: Budapest, 2018. nagyböjt 2. vasárnapján 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

 katolikus.hu 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Temetés 

Farkas Zoltán: 2018. február 27. 

Váradi Imréné Kovács Margit: 2018. február 27. 

Nyugodjanak békében! 

 

 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  

 

Március 5, hétfő, 7 óra: A Plébánia híveiért 

Március 6, kedd, 18 óra: + Ilona és László 

Március 7, szerda, 6 óra 

Március 8, csütörtök, 18 óra: + István 

Március 9, péntek, 18 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére 

Március 10, szombat, 6 óra 

Március 11, Nagyböjt 4. vasárnapja  

7 óra: + Szülők és nagyszülők 


