
HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
Augusztus 5, hétfő: kivételesen nincs szentmise 
Augusztus 6, kedd, 18 óra: 
Augusztus 7, szerda, 18 óra: 
Augusztus 8, csütörtök, 18 óra: 
Augusztus 9, péntek, 18 óra: 
Augusztus 10, szombat, 7 óra: 
Augusztus 11, vasárnap,  10 óra: 
    18 óra: 
A hétköznapokra szentmiseszándékok augusztusra előjegyeztethe-

tők a sekrestyében. 
Szerdán reggel 8 órakor temetési szentmise lesz Kertvárosban. 
A kertvárosi templom takarítása csütörtökön reggel 8 órakor lesz, 

melyhez minden segítséget örömmel fogadunk. Ezen alkalommal fér-
fiak segítségére is szükség van. Előre is köszönjük a segítséget! 

A jövő szombaton, augusztus 10-én 16.30 órakor lesz Hartwig An-
na és Jacopo Codenotti nászmisés esküvője, melyre mindenkit szere-
tettel várunk. 

A jövő vasárnap, augusztus 11-én kivételesen délelőtt 10 órakor 
leszszentmise, amelyet Dr. Veres András megyéspüspök mutat be a 
plébánia megalapítása alkalmából. A szentmisét követően rövid elő-
adást tart majd terveiről a plébánia alapításával kapcsolatban. A 
szentmisében kerül sor az új plébános beiktatására is. Plébániai éle-
tünk e kiemelkedő eseményére mindenkit szeretettel várunk! 

Bazitán a következő szentmise augusztus 18-án, vasárnap 9 órakor 
lesz. 
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Dr. Veres András szombathelyi püspök 2013. augusztus 1-jével 
megalapította az Egyházmegyében a harmadik zalaegerszegi plébáni-
át, amelynek központja a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kertvárosi 
templom. Ezzel nem csupán a Szombathelyi Egyházmegye legfiata-
labb plébániája lettünk, hanem az itt élők hite és összefogása is elis-
merésre került, hiszen egy teljesen új plébánia alapítására a közel-
múltban nem volt példa. Éppen ezért plébániánk életének kialakításá-
hoz sem tudunk mintákat igénybe venni, hanem megfontolt lépések-
kel alakítjuk majd ki közösen mindazt, amit egy plébánia jelent. Íme 
néhány alapvető dolog, amellyel már a kezdetektől jó tisztában lenni. 

 
Plébániai hírlevél 
A Plébániai Hírlevél plébániánk saját kiadványa lesz, amely minden 

vasárnap ingyenesen elérhető lesz. Az előállítási költségekhez azon-
ban szívesen fogadunk el adományt. A Hírlevélben megtalálhatók 
lesznek az aktuális információk, melyeket így a hét során is újra elő 
lehet venni. Ez különleges módon is fontos, amíg az indulás bizonyta-
lanságait követően be nem áll életünkben egy meghatározott rend. 
Éppen ezért érdemes hétről-hétre figyelemmel kísérni a Hírlevelet. 
Ezen kívül el lehet ezt vinni azoknak, akik bármilyen okból kifolyólag 
nem jönnek el templomunkba, de mégis szeretnének valamilyen mó-
don közösségünkhöz tartozni. Így az Értesítő missziós eszközzé is vál-
hat. Különleges módon is gondoljunk betegeinkre! 



Plébániánk neve és címe 
A plébánia a plébániatemplom védőszentjéről kapta nevét: Szűz 

Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia.  
Plébániánk címe: 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. 
 
Plébániánk telefonszáma 
Plébániánknak jelenleg még nincs telefonszáma, de remélhetőleg a 

jövő héten sikerül a már megrendelt szolgáltatást bekötni.  
 
Plébániánk internetes elérhetőségei 
Email címünk: zeg3@martinus.hu 
Honlapunk: http://zeg3.martinus.hu 
Honlapunk elkészültéig a fenti címen ideiglenesen facebook olda-

lunk érhető el, amelyen mindig megtalálhatók a legfrissebb informá-
ciók. A zeg3 mindkét esetben a zalaegerszegi 3. számú plébániát je-
lenti, melyet csupán az internetes címek rövidsége miatt használunk. A 
martinus.hu pedig a Szombathelyi  Egyházmegye domain neve. 

 
Plébánia Hivatal 
Minden plébániai ügy intézése az új plébánia hivatalában történik. 

A plébánia hivatal a plébániai központban működik. A plébánia hivatal 
ideiglenes hivatali ideje: keddtől péntekig: 16-17 óra. A változásokért 
figyeljék a hírlevelet és facebook oldalunkat! Természetesen ettől elté-
rő időpontban is lehet ügyet intézni, ehhez azonban előzetes telefo-
nos időpont-egyeztetést kérünk.  

Előzetesen már szeretnénk jelezni, hogy mivel a lelkipásztornak 
hétfőnként Szombathelyen van hivatali elfoglaltsága, így temetéseket 
egyelőre csak keddtől péntekig tudunk elfogadni. 

 
Plébániánk területe 
Plébániánkhoz a következő utcák tartoznak: 
 

Alsóerdei út 
Apáczai Csere János tér 
Aranyeső utca 

Határjáró utca 
Havasi gyopár utca 
Hegyalja utca 

Azáleás utca 
Átalszegett utca: 10/a sz.-tól 
Babits Mihály utca 
Balassi Bálint utca 
Bazitai út 
Becsali út 
Bodza utca 
Borostyán sor 
Budai völgy 
Cédrus utca 
Ciklámen utca 
Cinke utca 
Csutor Imre utca 
Építők útja 
Erdész utca 
Erkel Ferenc utca: páros oldal 

18/a sz.-tól, páratlan oldal 

23. sz.-tól 
Fejér György utca 
Futrinka utca 
Gálafeji utca 
Goldmark Károly utca 
Göcseji út: páros oldal a 6. sz.-tól 
Göcseji Pataki Ferenc utca 
Gyimesi utca 
Gyöngyvirág utca 
Gyümölcsös utca 
Hajnal utca  

Ifjúság útja 
Izzó utca 
Jászai Mari utca 
Jázmin utca 
Köztársaság útja: páros oldal 48 

sz.-tól, páratlan oldal 39. sz.-

tól 

Lehel utca 
Lépcsősor utca 
Ligetszépe utca 
Liszt Ferenc utca 
Lukahegyi utca 
Meredek utca 
Mészáros Lázár utca 
Mókus utca 
Napsugár utca 
Nárcisz utca 
Nemzetőr út 
Nimród utca 
Olajfa utca 
Pálóczi Horváth Ádám utca 
Sövény utca 
Stromfeld Aurél utca 
Százszorszép utca 
Toposháza utca 
Vajda Lajos utca 
Vakaroshegyi utca 
Varkaus tér 

 
Az alábbi lista a legfrissebb rendelkezésre álló adatok alapján ké-

szült, tartalmazhat hiányosságokat, elsősorban az utóbbi időszakban 
megnyitott utcákkal kapcsolatban. A hiányosságokat folyamatosan 
igyekszünk pótolni. Másfelől a jelen lista nem zárja ki a további válto-
zásokat, amelyeket a gyakorlati élet majd megkíván. Az alábbi lista 
tehát az induló állapotot tükrözi. 


