
Június 9, szombat, A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, 10 

óra: A Plébánia híveiért 

Június 10, Évközi 10. vasárnap 

7 óra: + Margit és családja 

8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 

10 óra: + Ida és János szülők 

18 óra: + Ferenc 

Elsőcsütörtökön, június 7-én, 17 órától a lelkipásztorokért és papi 

hivatásokért tartunk szentségimádási órát. 

Plébániatemplomunk búcsúnapját, a Szűzanya Szeplőtelen Szívé-

nek ünnepét üljük szombaton, június 9-én. A búcsúi szentmise kivéte-

lesen 10 órakor kezdődik, amelyre nagy buzgósággal várjuk plébániai 

közösségünk tagjait!  

A szombathelyi jubiláns házasok találkozójára szerdáig lehet jelent-

kezni a plébánia hivatalban.  

Megérkezett az Örömhír új száma, valamint az elmúlt évünket be-

mutató Évkönyv is. Mindkét kiadvány az újságos asztalon található 

meg. Az Évkönyv, amelynek előállítási költsége 900 Ft, tetszőleges 

adományért vihető el.  

Megjelent a Martinus új száma is, benne pedig beszámoló található 

Brenner János boldoggáavatásáról. A havilap szintén az újságos asz-

talról vásárolható meg. 

Június 8-án, pénteken Dankos Attila és művésztársai adnak hang-

versenyt a Zsinagóga melletti parkolóban 18 órától, amelyre minden-

kit szeretettel várnak. 
 

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. június 3. 
Krisztus Szent Teste és Vére 

 
 

 

 

 

 

 

Úrnapja 

 

A XIII. század nagy 

teológusát, Aquinói 

Szent Tamást kérték fel 

úrnapja liturgikus szö-

vegeinek megírására, 

aki olyan himnuszokat 

és szekvenciát szerzett, 

hogy azokat énekelve 

irodalmi és szellemi 

gyönyörűségben is ré-

szünk lesz.  

A szekvenciából ki-

derül, hogy az ünnep 

középpontjában a nagycsütörtök este adott kenyér és bor, Krisztus 

teste és vére áll. A szent színekről megtudjuk, hogy az új pászka, az új 

manna ez, amelyben Jézus táplálékul adta magát mindenkinek, „vére 

ital, teste étel”, „kenyere lett vándoroknak, eledele jó fiaknak” 

Mindezek ismeretében megkérdezhetjük azonban, hogy akkor az 

ünnep miért nem egy ünnepélyes, két szín alatti áldozásban érkezik 

meg? Miért indul a körmenet, miért lépünk ki a templom falai közül? 

A város, a település attól is lesz lakható, hogy benne áll a templom, 

ahol az ég és a föld találkozik. A város védelme szimbolikus értelem-

ben elsősorban rituális védelem, melynek célja, hogy a káoszt képvise-



lő, vagyis a város lerombolását akaró ellenség, az ördögi tulajdonsá-

gokkal felruházott támadó ne tehessen kárt a kozmoszban. Ez a véde-

lem nemcsak a pogány társadalmakban, hanem a kereszténységben is 

komoly szerepet kap. Innen közelíthetünk úrnapja látványos ünneplé-

séhez, a templomból kilépő, a körmenetben hordozott Eucharisztiá-

hoz. 

Az úrnapi processzióról a XV. századtól tudunk, amelynek lényegét 

nem a virágdíszítés szépsége adta meg. A körmenet a lakott területet 

járta végig, Jézus jelenlétét, oltalmát fizikailag is kiterjesztve az ottho-

nokra, bevonva azokat a szent térbe, a falu, a város kozmoszába. 

Magyarországon – a világegyház gyakorlatától eltérő módon – a 

körmenetbe négy stáció ékelődik. Ezeken a stációkon evangéliumot 

olvasnak, és a négy égtáj felé áldást ad a pap az Oltáriszentséggel. 

Nemcsak szent pihenők ezek, hanem a templom négy falának a négy 

égtáj felé való kiterjesztését is jelzik. A város és a világ itt és így része-

sül Isten köztünk lakozásának titkában és erejében, így válik kozmikus 

eseménnyé az Eucharisztia ünneplése. 

ujember.hu 

 

 

Plébániai szórólap – le nem fedett utcák 

 

Már csak néhány utcába nem jutott el évértékelő szórólapunk. To-

vábbra is kérjük a Testvérek segítségét! 

A le nem fedett utcák: 

 

Gálafeji utca 

Goldmark Károly utca 

Hegyalja út páros oldal 46-60 

kivételével 

Jázmin utca  

Köztársaság útja páratlan oldal: 

39-67, 73-tól végig; páros ol-

dal: 48-50, 68-72, 82-től végig 

Lukahegyi utca 

Meredek utca 

Stromfeld Aurél utca 

Szeretet utca 

Vakaroshegyi utca 

Varkaus tér 

Ferenc pápa Twitter-üzenete június 1-jén 

 

A szeretet képes meglátni a jót a rossz helyzetekben is, képes őrizni 

a lángot a legsötétebb éjszakában. 

 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Horváth Aliz: 2018. május 27. 

Tibola Janka: 2018. május 27. 

Somogyi Soma: 2018. május 27. 

Nádasi Flóra: 2018. május 27. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Házasságkötés 

Kovács Attila László és Szakos Bernadett: 2018. június 2. 

Isten éltesse az új házaspárt! 

 

Temetés 

Horváth Zoltánné Kovács Terézia: 2018. június 1. 

Nyugodjék békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  

 

Június 4, hétfő, 7 óra: + Vilma és János szülők, + testvérek 

Június 5, kedd, Szent Bonifác püspök és vértanú, 18 óra: + Mária, 

Rozália nagynénik, + Anna és Pál nagyszülők 

Június 6, szerda, Szent Norbert püspök, 18 óra: Család élő és + tag-

jai 

Június 7, csütörtök, 18 óra: + Nagyszülők 

Június 8, péntek, Jézus Szent Szíve, 18 óra: + István férj, édesapa, 

nagyapa, dédapa 


