
certen olyan vas- és zala megyei énekesek és zenészek közreműköd-

nek, akik az elmúlt 20 évben már előadták ezt a művet. E ritka zenei 

élményre szeretettel várunk mindenkit! 

A Szent Család Óvoda szeretettel vár minden érdeklődőt Uzsalyné 

Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadására április 17-én, kedden, 17 óra-

kor az óvodába. Az előadás címe: Királyi én születik – nagykamaszok 

és ifjak. 

A jövő vasárnap az esti szentmise után a Pálóczi Horváth Ádám ze-

neiskola növendékei adnak jótékonysági hangversenyt a plébániai 

karitász javára. Az esemény plakátja a hirdetőtáblán olvasható. Szere-

tettel várunk mindenkit! 

A Szent Család Óvoda beiratkozására várják a leendő óvodásokat 

és szüleiket április 20-án, pénteken, és 23-án, hétfőn, 8 és 17 óra kö-

zött az óvodában.  

Április 28-án szervezzük meg idei plébániai bálunkat. Belépőjegye-

ket és támogatói jegyeket a plébánia hivatalban lehet vásárolni. 

Örömmel fogadunk tombola-felajánlásokat is, amelyeket szintén a 

hivatalban lehet leadni. 

A Jézus Szíve Ferences Plébánia autóbuszt indít a május 5-i Mind-

szenty-zarándoklatra Esztergomba. A zarándoklatról szórólap az újsá-

gos asztalon található.  

Az Adoremus májusi száma átvehető a sekrestyében.  

Szeretettel kérjük a Testvérek segítségét a ministránsruhák mosá-

sához. Aki néhány ruha rendbetételében segíteni tud, kérjük, hogy a 

sekrestyében jelentkezzen! Előre is hálásan köszönjük a segítséget! 
 

Honlap 
 

 

Facebook 
 

 

Hírlevél 
 

 

Imacsoport 
 

 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett 

utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap: 
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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. április 15. 
Húsvét 3. vasárnapja 

 
 

 

 

 

 

 

Kevéssé ismert tények az őrangyalokról! 

 

Ferenc pápa több al-

kalommal is beszélt már 

az őrangyalokról, példá-

ul 2014-ben október 2-

án, a szent őrzőangya-

lok  emléknapján, a 

Szent Márta-házban 

tartott reggeli szentmi-

sén. 

„Az Egyház hagyománya szerint mindnyájunknak van őrangyala, aki 

vigyáz ránk, aki sugallja számunkra a dolgokat. Hányszor hallottuk: 

»Ezt így kellene tennem, ez így nem jó, vigyázz!« Ez a mi útitársunk 

hangja – mondta a pápa. – Legyünk biztosak abban, hogy az őrangyal 

életünk végéig elkísér bennünket tanácsaival, ezért hallgassunk rá, ne 

lázadozzunk! A lázadozás, a függetlenség utáni vágy olyan dolog, 

amely mindannyiunkban bennünk lakozik; ez a kevélység ugyanaz, 

mint ami a földi paradicsomban Ádám atyánkat jellemezte. Ne lázadj 

fel: kövesd az őrangyal tanácsait” – intett a Szentatya. 

Az őrangyalok azért vannak, hogy segítsenek nekünk. A Katolikus 

Egyház Katekizmusa szerint az őrangyal, őrzőangyal olyan, mint egy 

pásztor, akinek az a dolga, hogy védelmezzen minket, és elvezessen az 

örök életbe. Fő feladata az utóbbi: hogy a mennyek országába juttas-

son; segítségét kérhetjük minden szükségünkben. 



A Katekizmus azt írja: az Egyház egész élete az angyalok titokzatos 

és hatalmas segítségét élvezi (334). Liturgiájában az Egyház az angya-

lokhoz társul, hogy velük együtt imádja a háromszor szent Istent; se-

gítségüket kéri; néhány angyal emlékezetét külön is ünnepli (Szent 

Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael és az Őrangyalok) (335). 

Az emberi életet kezdetétől a halálig körülveszi őrségük és közben-

járásuk. „Senki nem tagadja, hogy minden egyes hívő mellett áll egy 

angyal, mint valami pedagógus és az életet irányító pásztor.” A keresz-

tény élet a hitben már itt a földön részesedik az Istenben egyesült 

angyalok és emberek boldog társaságából (336). 

Őrangyalainknak van nevük, de azt a nevet Isten adta nekik. Az 

Egyház nem bátorít arra, hogy nevet adjunk őrzőangyalainknak. A 

Szentírásból ismerjük Gábriel, Rafael és Mihály angyal nevét. 

Az angyalok Isten speciális teremtményei, mi pedig nem válunk tel-

jesen új lényekké halálunk után. Emberek maradunk, és ha megadatik 

nekünk, hogy színről színre lássunk, „az isteni életben való részesedés 

a személy egyediségét nem rontja le, hanem megerősíti” – magyaráz-

za a katolikus lexikon –; „odaát a személyiségünk teljes, és Isten vala-

miképpen pótolja a testi mivoltot a végső föltámadásig”. 

Őrangyalaink elsősorban úgy kommunikálnak velünk, hogy intel-

lektusunknak gondolatokat, képeket vagy érzéseket kínálnak föl, me-

lyeket elfogadhatunk vagy elutasíthatunk. 

„Amikor nem akarjuk meghallgatni őrangyalunk tanácsát, az olyan, 

mintha azt mondanánk neki: »Menj el!«. Veszélyes dolog elzavarni 

útitársunkat, mert egyetlen férfi, egyetlen nő sem adhat tanácsokat 

önmagának. Másnak adhatok tanácsot, de magamnak nem. A Szentlé-

lek az, aki tanácsot ad nekem, és őrangyalom ad tanácsot. Ezért van 

szükségünk rá. Ez nem egyfajta fantáziadús tanítás az angyalokról: 

nem, ez a valóság. Az, amit Jézus és amit Isten mondott: »Angyalt kül-

dök előtted, hogy megőrizzen az úton, hogy el ne tévedj«” – emelte ki 

a Szentatya fent idézett homíliájában. 

Teológusok szerint a világon minden egyes embernek van őran-

gyala. 

magyarkurir.hu 

  

Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Sági Panna Sára: 2018. április 8. 

Gecseg Ágoston: 2018. április 8. 

Gódor Barna: 2018. április 8. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Horváth József: 2018. április 10. 

Nyugodjék békében! 

 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  

 

Április 16, hétfő, Soubirous Szent Mária Bernadett szűz, 7 óra: + 

Szilárd 

Április 17, kedd, 18 óra: + Mihály édesapa 

Április 18, szerda, 18 óra: + Nagyszülők 

Április 19, csütörtök, 18 óra: + Nagyszülők 

Április 20, péntek, 18 óra: + Gizella és Lajos szülők, fiúk Lajos 

Április 21, szombat, Szent Anzelm püspök és egyháztanító, 7 óra: 

Hálából unoka gyógyulásáért 

Április 22, Húsvét 4. vasárnapja 

7 óra: + Matild és Lajos szülők 

8.30 óra (Bazita): Cseke József plébános 

10 óra: + Margit és István szülők és a Keresztes család + tagjai 

18 óra: + Jenő, szülők és nagyszülők 

 

Ma az esti szentmise után különleges hangversenyt ad a Zalaeger-

szegi Városi Vegyeskar plébániatemplomunkban. Egy 18 évesen el-

hunyt szerző, Keserü Balázs Szentgotthárdi miséjét adják elő. A kon- 


