
Szeptember 28-án 14.30-kor szentmise lesz az emlőrákban szen-
vedőkért és az értük dolgozókért a kórház kápolnájában. A szentmisére és 
az azt követő programokra mindenkit szeretettel várnak! 

Szeptember 29-én, Szent Rafael ünnepén 14 órai kezdettel ünnepi 
szentmisét mutat be Dr. Székely János megyéspüspök a kórház ebédlőjé-
ben. Adományainkkal segítsük a kórházlelkészség munkáját! 

Jövő vasárnap a délelőtti családi szentmisére különleges módon is 
várjuk az óvodásokat és családtagjaikat! Szívesen várjuk azok jelentkezé-
sét is, akik az ifjúsági miséinken vállalnak zenei vagy énekes szolgálatot. 

Szeptember 30-tól minden hónap utolsó vasárnapján ismét esti muzsi-
kára várjuk a zenebarátokat az esti szentmise után. Az első alkalommal 
Dankos Attila orgonaművész és növendékei adnak koncertet. A program 
plakátja honlapon és a hirdetőtáblán található.  

Énekkarba várjuk azok a jelentkezését, akik szívesen vállalnak 
énekes szolgálatot. Próbák vasárnaponként 9 órától vannak a plébánia-
templomban. 

Október 20-án buszos zarándoklat indul Bécsbe, a Pázmáneumba 
Mindszenty József élete utolsó éveinek helyszíneire. Indulás a reggeli 
szentmise után a templom melletti parkolóból. Jelentkezni a Plébánia 
hivatalban lehet, részvételi díj 6100 Ft. További információk a kihelyezett 
szórólapokon. 

Megérkezett az Adoremus és az Élő kenyér októberi száma, ame-
lyek megvásárolhatók a sekrestyében és az újságos asztalon. 

Plébániánk október 27-én Egyházmegyei Családi Lelki Napot szer-
vez Családkapocs névvel. Érdekes programokkal várjuk mindazokat, akik 
szeretnének családjukkal, házastársukkal tartalmas napot eltölteni. Rész-
letek a hírlevélben és a hirdetőtáblán olvashatók. 

„Emészt a házadért való buzgóság”- ezzel a mottóval várjuk azok 
jelentkezését, akik szívesen vállalnak részt a templom takarításában. Je-
lentkezés a sekrestyében. Köszönjük azok áldozatát, akik eddig is hétről-
hétre széppé tették Isten hajlékát! 

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: 9-12 óra; kedd: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 9-
12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 
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Plébániai Hírlevél  
 

2018. szeptember 23. 
Évközi 25. vasárnap 

 
 

 

CSALÁDKAPOCS 
Egyházmegyei Családi Lelki Nap 
 

 
Fantasztikus dolog 

szervezni egy programot, 
ami családoknak, családok-
ról szól. 

Még akkor is, ha pap-
ként nincs olyan családom, 
amire úgy alapjában vágyik 
egy korombeli fiatal. Na, 
de ezzel nem vagyok egye-
dül, hiszen vannak olyan 

osztálytársaim, akik még mindig család nélkül élnek, holott nem lettek 
papok… Akkor ők? Ők mindig azt erősítik meg bennem, hogy ma talán 
még nehezebb megtalálni azt, akivel az életünket kötnénk össze, holott 
elvileg ma mindent kipróbálhatnak a fiatalok… 

Ezek szerint mégsem ez a megoldás. A megoldás a hűség tudatosítá-
sának fontossága, a házasságért érzett közös felelősség növelése. 

Alig 3 hete tanítok iskolában, de már volt egy diák, aki a folyosón 
megkérdezte, hogy pap vagyok-e? (lehet, hogy a ruhámból következtetett 
ilyen ügyesen…) És az igenlő válasz után, azt mondta, „de hát, akkor nem 
is lehet feleséged, meg gyereke?!” Igaza van! De ahogy a papságnak is 
megvan a küldetése, jel szerepe, úgy a házasságnak is. 

Ezért fontos a család. E nélkül csak torzó lenne a cölibátus értékeire 
való rámutatás. A család kapocs, amely összekapcsol embereket, sorso-
kat, testet és lelket, bennünket Istennel, és a család kapcsol össze min-
denkit a cölibátusban élőkkel is, hiszen csak így tudunk mi is jel lenni. A 
család így lesz kapocs. Méghozzá nélkülözhetetlen kapocs! 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
Anyakönyvi hírek 

Keresztelés 

Balogh Ábel: 2018. szeptember 16. 
Szabó Adél Anita: 2018. szeptember 16. 

Pálos Dániel Tamás: 2018. szeptember 16. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Dömötör Lászlóné Kozák Stefánia Erzsébet: 2018. szeptember 21. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje  
 

Szeptember 24, hétfő, Szent Gellért püspök és vértanú, 7 óra: Püspök 
atya szándékára 

Szeptember 25, kedd, 18 óra: + István édesapa 
Szeptember 26, szerda, Szent Kozma és Domján vértanúk,  
 10.30 óra: Temlén István temetési gyászmiséje 

18 óra: + Emília és Magdolna 
Szeptember 27, csütörtök, Páli Szent Vince áldozópap, 18 óra: Élő Or-

solya 
Szeptember 28, péntek, Szent Vencel vértanú; Ruiz Szent Lőrinc és 

társai vértanúk, 18 óra: + Mihály nagyszülők, + Teréz 
Szeptember 29, szombat, Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael fő-

angyalok, 7 óra: + Ilona és László testvérek 
Szeptember 30, Évközi 26. vasárnap 

7 óra: + Magdolna és János szülők 
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: + Édesapa, szülők, testvérek 
18 óra: + Zsuzsanna és Cecília keresztszülők, + Piroska és Rezső 
szülők 

 

Szeptember 25-én, kedden az esti szentmise után szentségimá-
dásra és közbenjáró imádságra várjuk a kedves Testvéreket. 

Szeptember 28-án, pénteken Ima iskola indul a templomban. 17 
órakor énekek és Evangélium, Szentírás kiscsoportos és egyéni imádkozá-
sa, majd a szentmisében gondolatok megosztása. Mindenkit szeretettel 
várunk! 


