
Július 18, péntek, Szent Hedvig királynő, 18 óra: + Tibor 
Július 19, szombat, 7 óra: + Tamási és Molnár szülők és + Jenő férj 
Július 20, vasárnap, Évközi 16. vasárnap 
 8.30 óra: (Bazita): + Kaj Zoltán, László és Rozália 

10 óra: + Szülők és testvérek 
18 óra: + Erzsébet feleség és édesanya, + szülők 
 

Az elmúlt vasárnap az újmise perselygyűjtését a Szentatya lelki-
pásztori feladatainak ellátására gyűjtöttük. A testvérek Kertvárosban 
66 840 Ft-ot, Bazitán pedig 5 900 Ft-ot adományoztak. Köszönjük szé-
pen nagylelkűségüket!  

A plébániai Karitász-csoport munkatársai szívesen vállalják ottho-
nukhoz kötött idősek és betegek látogatását. Részletek honlapunkon 
találhatók.  

A nyár végéig minden vasárnap néhány kérdést teszünk fel a 
szentmisék után a hittanosoknak, amelyek az adott vasárnap szentírási 
szakaszához kapcsolódnak. Mindenki, aki az összes feladatlapot kitöl-
tötte, a nyár végén kis ajándékot kap.  

Új könyv érkezett Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóról, amely-
nek megvásárlásával plébániánkat támogathatják. A könyvet az újsá-
gos asztalról lehet megvásárolni 1690 Ft-ért. 

A Martinus júliusi száma 150 Ft-ért vásárolható meg. A Karitász 
magazinja, az Adásidő, valamint a Mária Rádió programfüzete ingye-
nesen elvihető az újságos asztalról.   

 
Honlap 

 

 

Facebook 
 

 

Hírlevél 
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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: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 16-
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Plébániai Hírlevél  
 

2014. július 13. 
Évközi 15. vasárnap 

 
 

 

 
 

 
Lisieux-i Szent Teréz imája papokért 
 
 
Jézus, örök főpap! 
Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved 

oltalmában, 
ahol senki sem árthat nekik.  
Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, 
melyekkel naponta érintik szent testedet.  
Őrizd meg tisztán ajkukat, 
mellyel kimondják az átváltozás szavait. 
Őrizd meg tisztán és minden földi érdek-

től mentesen szívüket, 
melyeket dicsőséges papságod magasz-

tos pecsétje ékesít.  
Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget, 
mentsd meg őket a világ mételyétől. 
A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt 
add meg nekik a lelkeket átváltoztató erőt is.  
Áldd meg munkájukat bő terméssel 
és ajándékozd nekik egykor az örök élet koronáját.  
Ámen. 

 
 
 
 

 



Elkezdődött a bazitai templom felújítása 
 
Június végén elkezdődött a bazitai templom felújítása, amely a vá-

rosrész lakóinak már régi vágya volt. Az ősz kezdetéig teljesen meg-
újul a templom külseje és környezete. Mindehhez az anyagi hátteret 
az itt élő hívők, a Szombathelyi Egyházmegye és Zalaegerszeg MJV 
Önkormányzata biztosítja.  

Az elmúlt év őszén sikerült elvégezni a templom szigetelését falát-
vágásos technikával. Ez lehetővé tette, hogy a falak az elmúlt hóna-
pokban kiszáradjanak. A mostani felújítás során a templom külső va-
kolatának részleges leverése után kerül sor az újravakolásra, valamint 
a külső színezésre.  

Véglegesen megoldódik az esővíz elvezetésének problémája is, új 
toronyablakok, valamint toronykereszt is készül. A toronysisak is új 
festést kap majd. Az új bejárati ajtóval együtt egy díszrács is készül 
majd, ami lehetővé teszi, hogy a templom nap közben is nyitva ma-
radhasson, ez pedig elősegítse a falak folyamatos szellőzését. A temp-
lom bejáratához vezető járda is új térkövezést kap. A szentély feletti 
tetőrész pedig cserepezést kap.  

Lehetőségeink szerint igyekszünk elvégezni a templom teljes belső 
festését is, ehhez azonban még keressük az anyagi forrásokat. A mun-
kák terveink szerint kora őszre elkészülnek, így a templom szép ékes-
sége lesz majd a bazitai városrésznek. 

 
 
Út épül az altemplomhoz 
 
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata 4 millió forintot biztosít az al-

templomhoz vezető út térkövezésére, valamint az út mellett hat új 
parkolóhely kialakítására. Ezzel lehetővé válik az altemplom könnyebb 
megközelítése, de körmeneteink útvonala is biztonságosabb lesz ez 
által.  

Jelenleg a szükséges tervek elkészítése zajlik. A kivitelezésre még a 
nyár folyamán sor fog kerülni.  

 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 

Fonyódi Antalné Tóth Margit: 2014. július 10. 
Nyugodjék békében! 

 
 
Gyerekszáj 
 
Kedves Isten! Hittanórán mesélték, hogy mit csinálsz. Ki végzi a 

munkád, amikor szabadságra mész? Bill  
Kedves Isten! A jelmezbálon ördögnek fogok öltözni. Nem baj? 

Marine  
Kedves Isten! Ilyennek tervezted a zsiráfot, vagy csak véletlenül ala-

kult így? Norma  
Kedves Isten! Köszönöm a kistestvért, de én egy kiskutyáért imád-

koztam. Joyce  
Kedves Isten! Hogyhogy az utóbbi időben nem találtál fel egy új ál-

latot se? Csak a régiek vannak. Johny  
Kedves Isten! Nem gondoltam, hogy a narancssárga megy a lilával, 

amíg kedden nem láttam a naplementét, amit Te készítettél. Klassz 
volt. Eugene 

 
 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Július 14, hétfő, Lellisi Szent Kamill áldozópap, 7 óra: + Eta, Mihály, 

Gergely és Erzsébet szülők 
Július 15, kedd, Szent Bonaventura püspök és egyháztanító 
 7.30 óra: Komáromy Gusztáv temetési szentmiséje 

18 óra: + Szülők 
Július 16, szerda, Kármel-hegyi Boldogasszony, 18 óra: + Testvérek 
Július 17, csütörtök, Szent Zoerárd-András és Szent Benedek reme-

ték, 18 óra: + Gyula férj, szülők és testvérek 


