
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

A heti szentmisék rendje  

Július 30, hétfő, Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter, 7 óra: A Plébánia 

híveiért 

Július 31, kedd, Loyolai Szent Ignác, 7 óra: + Tibor 

Augusztus 1, szerda, Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyház-

tanító, 7 óra 

Augusztus 2, csütörtök, Vercelli Szent Özséb püspök; Eymard Szent 

Péter Julián áldozópap, 7 óra 

Augusztus 3, péntek, 7 óra: + József és Mária szülők 

Augusztus 4, szombat, Vianney Szent János Mária áldozópap, 7 óra: 

+ Mária nagymama 

Augusztus 5, Évközi 18. vasárnap 

7 óra: Balog és Lőci család + tagjai  

8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 

10 óra: + János, + Bocskor és Cigány szülők 

18 óra: Barbara 

 

A plébánia karitász-csoportja elsőpénteki szentségimádást tart au-

gusztus 3-án, a reggeli szentmise után. 

Elsőszombaton, augusztus 4-én, a fatimai rózsafüzért imádkozzuk 

el reggel 6 órától.  

Plébániai közösségünk új lelkipásztora augusztus 5-én, jövő vasár-

nap kezdi meg szolgálatát. Nagy szeretettel fogadjuk őt, és imádkoz-

zunk szolgálatáért!  
  
 

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. július 29. 
Évközi 17. vasárnap 

 
 

 

 

 

 

 

Hála és köszönet 

 

2013-ban nagy ajándékot kaptunk a Jóistentől, amikor a nyár fo-

lyamán megalakult új plébániánk. Akkor augusztusban talán még nem 

is sejtettük azt, hogy milyen lesz plébániai közösségünk élete öt évvel 

később. Most nem csak születésnapot ünneplünk, hanem közössé-

günk életében először következik be, hogy a plébánia élén változás 

történik, s a jövő héttől új lelkipásztor kezdi meg körünkben szolgála-

tát. Ez a váltás is hozzátartozik ahhoz, hogy igazi plébánia lehessünk, 

amelynek tagjai mindig és minden helyzetben összetartanak.  

Öt évvel ezelőtt nagy feladatot kaptunk: az újonnan alapított plé-

bánia életét kellett megszerveznünk, beleértve mind az infrastrukturá-

lis feltételek kialakítását, mind pedig a lelki élet megszervezését. Hosz-

szú utat jártunk be öt év alatt, visszatekintve elképzelhetetlenül hosz-

szúnak tűnő utat.  

Számomra azonban mégsem az építkezések vagy felújítások jelen-

tik a legszebb élményeket, hanem azok az emberek, akikkel itt talál-

kozhattam, s akiket itt ismerhettem meg. A lelkesedés, az érdeklődés 

és a szerető figyelem számtalan jelét tapasztalhattam meg az elmúlt 

években. Sokan voltak, akik idejüket, energiájukat és anyagi javaikat 

áldozták e közösségért, gyakran olyan módon, hogy azt a Jóistenen 

kívül senki más nem látta. Segítettek, vigasztaltak, bátorítottak, s ki 

tudja, még mennyi más módon vettek részt közös életünkben.  

Nagyon hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy az elmúlt öt évben 

ilyen izgalmas feladatot bízott rám, s ilyen nagyszerű emberek közé 



vezérelt. Remélem, hogy a magam szerény módján hozzá tudtam já-

rulni ahhoz, hogy az itt élők a Jóistenhez egy kicsit közelebb kerülhes-

senek. S mivel a gyengeség és a hiba belőlem sem hiányzik, bocsána-

tot kérek minden olyan alkalomért, ami fájdalmat vagy félreértést 

okozott.  

Közösen elért eredményeink legnagyobb próbája azonban most 

következik: az új lelkipásztor szeretetteli fogadása és közösségi éle-

tünk azon elemeinek továbbvitele, amelyek fontosak a közösség tagjai 

számára. Őszintén vágyom arra, hogy János atyát közösségünk nagy 

szeretettel fogadja, és minden lehetőt megtegyen azért, hogy mielőbb 

megismerhesse az itt élőket és hamar otthon érezze magát. Örömmel 

és szeretettel fogadjuk személyiségét és lelkipásztori elképzeléseit, 

amelyekkel ennek a közösségnek a javát fogja munkálni az elkövetke-

ző években!  

Ismét nem állom meg, hogy ne említsem meg külön gyerekeinket 

és fiataljainkat. El sem tudjátok képzelni, hogy milyen hálás vagyok 

mindnyájatoknak külön-külön is. Sok örömöt jelentett számomra a 

rengeteg együttlét, kirándulás, tábor, zarándoklat, hittanóra, minist-

ránsgyűlés, amelybe mind belevittétek azt, akik vagytok: egészen kü-

lönleges egyéniségek, akik kivétel nélkül és rendkívüli módon szeret-

hetők. A Jóisten nagyon szeret benneteket, s ebből próbáltam én is 

valamit nektek átadni. Ha úgy érzitek, hogy ez sikerült, mondjatok el 

egy rövid imát értem. Én mindig emlékezni fogok rátok és az együtt 

eltöltött időre. 

Utoljára még mit is mondhatnék? Nagy-nagy köszönet mindenki-

nek, aki az elmúlt öt évben része volt közös életüknek! Mennyei Gaz-

dánk kezébe helyezem az elmúlt öt évet, s egész jövőnket. Ő adja meg 

nekünk, hogy minden szomorúságunk és fájdalmunk soha el nem mú-

ló örömre forduljon! 

Szeretettel és imádsággal: 

Robi atya 

 

Legyen előtted jól kitaposott út, 

Hátad mögül fújjon mindig a szél, 

A nap melegen süsse arcodat, 

Az eső puhán essen földjeidre, 

S míg újra találkozunk, 

Hordozzon tenyerén az Isten! 

 

Első közös szentmisénk 2013. augusztus 4-én 

 

 
 

Ministránsaink Rómában 

 

Július 30 és augusztus 4 között tartják Rómában a ministránsok 

nemzetközi zarándoklatát. Egyházmegyénk ebben az évben is autó-

buszt indít ministránsaink számára. Örömteli hír, hogy ebben az évben 

is két ministráns képviseli plébániánkat a zarándoklaton. Mindannyian 

imádsággal kísérjük útjukat, hiszen Szent Péter apostol sírjánál ők is 

imádkoznak értünk és plébániai közösségünkért! 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Kovács Dávid: 2018. július 28. 

Kovács Viktória: 2018. július 28. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 


