
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

Szeptember 16. hétfő, Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk, 7 
óra: + János 

Szeptember 17. kedd, Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító; 
Bingeni Szent Hildegárd apátnő és egyháztanító, 18 óra: + Mária és János 
szülők, + nagyszülők, + Zsolt 

Szeptember 18. szerda, 18 óra: Draskovics család élő tagjai 
Szeptember 19. csütörtök, Szent Januáriusz püspök és vértanú, 18 óra: Élő 

családért és Eszterért 
Szeptember 20. péntek, Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang 

Szent Pál és társaik, vértanúk, 18 óra: Hálából 30. házassági évforduló al-
kalmából 

Szeptember 21. szombat, Szent Máté apostol és evangélista, 7 óra: A Segítő 
Szűzanya és Jézus Szíve tiszteletére 

Szeptember 22. Évközi 25. vasárnap 
 7 óra: + Lajos édesapa 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: Házasságért és élő Ágostonért hálából 
18 óra: + István és Mária szülők, nagyszülők, + fiaik: István és László 
 

Továbbra is várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre szeretnének 
egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet. 

Szeptember 20-21-én, az Ady iskolában kerül megrendezésre a Családfesztivál. 
A szervezők idén is színes programokkal készülnek a család minden tagjának. Rész-
letek a hirdetőtáblára kihelyezett plakáton olvashatók.  

Szeptember 24-én, kedden 17 órakor a KÉSZ szervezésében Juhász Hajnalka 
előadását hallhatják az érdeklődők: Keresztény-üldözések a világban címmel a 
Megyeháza Deák termében. Mindenkit szeretettel várnak! 

Szeptember 27-én, pénteken 17 órától folytatódik az imaiskola. Nemcsak a 
gyerekeket, hanem azokat a felnőtteket is várjuk szeretettel, akik szeretnének kis 
csoportban beszélgetni az Evangéliumról. Arra az estére és a hó utolsó vasárnap-
ján 10 órakor kezdődő szentmisére várjuk azok jelentkezését, akik zenei szolgála-
tot tudnak vállalni. 

Október 5-én lesz Zalaegerszeg városért végzett élő rózsafüzér imaalkalmunk. 
A város több pontjáról indulnak zarándokcsoportok, hogy közös imára és szentmi-
sére jöjjünk össze kertvárosi templomunkban. Közös program: 10 órától rózsafü-
zér, majd Szentségimádás. 11 órától szentmisét mutat be Stróber László atya. 

 

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 idő: 
hétfő: 9-12 óra; kedd: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 9-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyez-
tetéssel 

Plébániai Hírlevél 
 

2019. szeptember 15. - Évközi 24. vasárnap 
 

 
 

 

 

Programok a (Sz)épülő családokért 
 
Mindszenty iskolánk 

elkötelezett annak ér-
dekében, hogy minda-
zok, akiknek gyermekei 
oda járnak iskolába és 
azok is, akik úgy érzik 
családjuknak megerősí-
tésre és a szeretet újabb 
lendítő erejére van 
szüksége, nekik olyan 
esteket szerveznek, ahol 

nem arról lesz szó, hogy miként lehet és kell valamit tökéletesen csinálni, 
hanem arról, hogy amögött, hogy valamit sikerül nagyon szépen megélni, 
mégis mennyi küzdelem, munka, hozzáadott érték van. 

A meghívottak között többségében olyan család van, akiket magam is 
személyesen jól ismerhetek. De biztosan tudnak olyan dolgokat mesélni, 
amelyek nagyon meglepnek, amelyeken én is elcsodálkozom. 

Az iskola tudja, hogy az a munka, amelyet végez csak kisegítő feladato-
kat láthat el. A gyermekek elsődleges nevelői a szülők, a nevelés legfőbb 
helye a család, az otthon, az a szeretetteljes légkör, amely nem magától 
teremtődik meg, hanem a szülők és gyermekek közös munkájának ered-
ménye. 

Emellett a Mindszenty iskola elkötelezett az irányban is, hogy a gyerme-
keket és a családokat azért is szeretné megerősíteni küldetésükben, hogy a 
saját plébániájuknak meghatározó építőkövei, erős bástyái legyenek. Egy 
plébániát sem lehet elképzelni élő közösségként, ahol nincsenek szép és 
erős családok. A család az, ahol helye van az idős nagyszülőnek, a szülőnek 
és az újabb nemzedékek tagjainak is. Így a családok azok, amelyek a plébá-
nia minden rétegét összefogják. 



A program címében szereplő kis szójáték alkalmas arra, hogy megmutas-
sa családban rejlő értéket és a családban végzett folyamatos munkát. A 
szépítés, az nem kozmetikázás, nem arról szól, hogy elfedünk valami sérü-
lést, sebet. Nem púdert kell kenni valamire, ami kifelé nem jól mutat. A 
szép az, ami Isten terve szerinti, ami megéli küldetését. A család szépsége 
tehát nem attól függ, hogy mi látszik a felszínen, hanem attól, hogy milyen 
belül. Ugyanakkor benne van az a belső igény, hogy folyamatosan egyre 
szebb, jobb legyen. Ez pedig külső és belső építkezést követel. Építkezés 
belül, a családtagok között és építkezés külsőleg, amit a környezet, a társa-
dalom, az Egyház, a plébánia tehet értük. 

Az első ilyen, család (sz)építő alkalom szeptember 23-án lesz. Aki teheti 
vegyen részt, szépüljenek a családok és erősödjön általa plébániánk is, hogy 
az újabb családok küldhessék majd gyermekeiket a Mindszenty iskolába! 

 

Másik program a Zalaegerszegen már szép hagyományokkal rendelkező 
Családfesztivál, vagy ismertebb nevén: „CsaFesz”. Évek óta azt tűzi zászlajá-
ra, hogy olyan értékes programokat állítson össze, amelyen a család min-
den tagja, gyermektől a felnőtteken át az idősebb nemzedékig megtalálja 
magánk a legaktuálisabb és neki szóló programot. Miközben a legkisebbek-
nek folyamatos foglalkoztatás van, a gyermekek önfeledten játszhatnak 
felügyelet alatt, és így a rövid időre szabaddá váló szülő gondtalanul figyel-
het arra, hogy tartalmas előadásokból csípjen el valamit, amit aprópénzre 
válthat saját családjában. 

Az idei alkalommal, szeptember 21-én az apa-lét, a mai időkben megélt 
apaság kérdése lesz a fő téma. A családon belüli egyik legfontosabb kérdést 
járja körül: hogyan kell jó apának lenni? Hol van az apák helye a családban? 
Jó apa szerep feltétlenül szembe megy-e azzal, hogy elsődlegesen neki jó 
férjnek kell lennie? A helyes apakép kialakulása, vagy éppen hiánya választ 
adhat a gyermekek későbbi viselkedésének, életformájának miértjére. 

 

A harmadik program, amelyet kifejezetten családoknak szerveznek, az 
pedig Lentiben lesz: Egyházmegyei családi lelki nap. Ennek időpontja majd 
az advent előtt hétvégéjén lesz, november 23-án. 

 

Ezzel a három programmal pedig azt látom, hogy annak ellenére, hogy 
itt az ősz, nagyon is tavaszi zsongás van, üdezöld frissesség, valami bimbó-
zó, rügyező, sarjadó dolog, amiből a család kihagyhatatlan! Aki nem tud 
részt venni a programokon, ő pedig érezze szívügyének, hogy imádkozik 
családjainkért! 

    
 

Anyakönyvi hírek 

 
Keresztelő 

Bencze Noé: 2019. szeptember 8. 
Bencze Levente: 2019. szeptember 8. 
Bencze Gergő: 2019. szeptember 8. 
Paksa Amira: 2019. szeptember 8. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

Temetés 

Ferincz Gyula: 2019. szeptember 13. 
Szalai Mihály: 2019. szeptember 13. 

Nyugodjanak békében! 

 
Házasságkötés 

Zelkó Miklós és Mikl Alexandra: 2019. szeptember 13. 
Isten éltesse az új házaspárt! 


