
A kihelyezett plakátokon és szórólapokon tájékozódhatnak a testvérek 
a hét programjairól. Templomunkban szerdán délután 5 órától kezdő-
dik Szulyovszky Rita és Endre előadása Házasságújítás-szeretetnyelvek 
címmel. Ezzel párhuzamosan 5 órától csendes szentségimádás is lesz 
azok számára, akik imádkozni szeretnének házaspárjainkért. A prog-
ram a szentmisével fejeződik be. A szerdai nap során könyvajánló és 
könyvvásár is lesz templomunkban, amelyen a házasságot és a csalá-
dot erősítő kiadványokat lehet megvásárolni.  

A Mindszenty iskolában folytatódnak a nagycsoportos óvodások 
számára szervezet iskolára előkészítő foglalkozások. Február 13-án, 
16.30-kor szeretettel várják az iskolába készülő óvodásokat és kedves 
szüleiket. 

A Zalai Boldogasszony Alapítvány lelki délelőttöt szervez a Kórház 
rendelőintézetének 428-as tanácstermében február 14-én, pénteken 
10 órától. Szeretettel várják az érdeklődőket. 

Az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó bevallásának határ-
ideje február 25. Kérjük, hogy adójuk kétszer egy százalékával támo-
gassák Egyházunk és plébániánk működését!  

Zarándoklat indul Lisszabon, Fatima, Santiago de Compostela, 
Ávila, Madrid, Barcelona, Marseille útvonalon augusztus 7-17 között. A 
részletek a hirdetőtáblán és a kihelyezett szórólapokon találhatók 
meg.  

A Martinus februári száma 150 Ft-ért vásárolható meg. A lapban in-
terjú található Püspök atyával a parlamenti választásokkal kapcsolat-
ban. A Mária Rádió februári programfüzete felvehető az újságos asz-
talról. 
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Egyházközségi képviselőtestületi választás: március 23 
 
Az egyházközségi képviselőtestület hatékony segítséget nyújt a kö-

zösség lelkipásztorának a plébánia életének kialakításában és irányítá-
sában. Plébániánk megalakulásakor ideiglenes plébániai képviselőtes-
tület állt fel, amelynek tagjai lettek a Mária Magdolna Plébánia testü-
letébe Kertvárosból megválasztott tagok, Bazita fília képviselői, vala-
mint a püspöki engedéllyel tevékenykedő lelkipásztori munkatársak. 
Püspök atya rendelkezésének megfelelően a Magyarországi Egyház-
községi Képviselőtestületek Szabályzata szerint 2014 pünkösdjéig meg 
kell tartanunk a képviselőtestületi választást. Az ideiglenes testület 
2014. március 23-ára tűzte ki e választások időpontját. Hasznos tehát 
ezen időpontot emlékezetben tartani.  

A választás nem csupán a választás napját jelenti, hanem egy hosz-
szabb folyamatot, amelyben plébániánk minden tagjának lehetősége 
van aktívan részt venni. A választási folyamat minden egyes szakaszá-
ról bővebb tájékoztató lesz olvasható a Plébániai Hírlevélben. Most 
tekintsük át a választáshoz kapcsolódó főbb dátumokat: 

Február 16, február 23 és március 2: jelöltajánlási szakasz. Plébáni-
ánk bármelyik tagjai ajánlhat jelöltet a választásokra.  

Március 9: a jelöltek bemutatása és kifogással élés lehetősége egy 
héten belül 

Március 23: választás valamennyi szentmise után 
Kérjük plébániánk minden tagját, hogy a választási folyamatot kí-

sérjék figyelemmel, s abba aktívan kapcsolódjanak bele, részt vállalva 
így közös életünk alakításában! 

 



Könyvajánló 
Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára 

 
Az Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára című könyv 1970-ben 

Svájcban jelent meg első ízben. Magyarországra az akkori politikai 
helyzet miatt csak titokban juthatott el néhány példány, az eredeti 
könyv ma már nehezen kutatható fel.  

Vecsey József jó barátságban volt Mindszenty bíborossal, és gyak-
ran segítette a bíboros édesanyját abban, hogy meglátogathassa bör-
tönben lévő fiát. A szerző a könyvében bemutatja Mindszenty zalae-
gerszegi plébánosságának éveit – Vecsey ekkor Mindszenty káplánja 
volt –, a püspöki kinevezés időszakát, majd a bíborosi éveket, a hír-
hedt koncepciós pert, valamint az édesanya szóbeli közlései és levelei 
alapján a börtönévek egy részét is. A könyv személyes hangvételű 
visszaemlékezés és hiteles korrajz is egyben. 

A könyv megvásárolható az újságos asztalról 2500 Ft-ért. 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Házasságkötés 

Rózsás Mihály – Pálffy Veronika: 2014. február 8. 
 

Temetés 
Szőke Béla: 2014. február 6. 

Szabó Istvánné Molnár Erzsébet: 2014. február 7. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
 
Február 10, hétfő, Szent Skolasztika szűz, 7 óra: Püspök atya szán-

dékára 
Február 11, kedd, a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária, 18 óra: Bete-

gekért 

Február 12, szerda, 18 óra: + Vilma és Tibor 
Február 13, csütörtök, 18 óra: + Mária és József szülők 
Február 14, péntek, Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, 

Európa társvédőszentjei, 18 óra: + Nagyszülők 
Február 15, szombat, 7 óra: + István férj és édesapa 
Február 16, Évközi 6. vasárnap 
 8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + András, István és szülők 
18 óra: + Klára és István szülők  

 
A mai vasárnap a szentmisék után balázsáldásban részesülhetnek 

mindazok, akik Szent Balázs püspök hétfői ünnepén nem vettek részt 
szentmisén. Egyúttal lehetőség nyílik az egyházközségi hozzájárulások 
befizetésére. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató megtalálható honla-
punkon.  

Február 11-én, kedden a plébánia felújítási munkálatai miatt kivéte-
lesen nem lesz hivatali idő a plébánia hivatalban. 

Kedden, a betegek világnapján az esti szentmisében részesülhetnek 
a betegek szentségében mindazok, akik a sekrestyében feliratkoznak. 
Kérjük, hogy akik a szentségben részesülni szeretnének, szíveskedje-
nek szentgyónásukat elvégezni a szentségfelvétel előtt! A Szentatya 
betegek világnapjára írt üzenete elolvasható honlapunkon.  

Ugyanezen a napon, február 11-én, kedden a szentmise után lesz a 
plébániai Karitász-csoport következő gyűlése. 

Fatimai esténk lesz csütörtökön, február 13-án, amelyet Dr. Veres 
András püspök atya vezet. A programban ezen egyetlen alkalommal 
kis változás is lesz: a körmenet és a szentségimádás fél 6-kor kezdő-
dik, a püspöki szentmise pedig 6 órakor.  

A plébániai képviselőtestület gazdasági üléséhez kapcsolódóan a 
jövő vasárnap valamennyi szentmise végén rövid tájékoztatót tartunk 
plébániánk anyagi helyzetéről. 

Ebben az évben Zalaegerszegen is megrendezésre kerül a „Házas-
ság Hete”. Imádságos készülettel, vidám, játékos feladatokkal szeret-
nék a házasság szépségére, lényegére felhívni a figyelmet. 
 


