
Augusztus 22, péntek, Boldogságos Szűz Mária királynő, 18 óra: + 
Mária 

Augusztus 23, szombat, Limai Szent Róza, 7 óra: + György, Etel és 
Sándor 

Augusztus 24, Évközi 21. vasárnap 
 8.30 óra: (Bazita):  

10 óra: + Lajos és szülők 
18 óra: + Ildikó édesanya 
 

Az Árvácska Együttes augusztus 19-én, kedden este 18 órától tart 
mesés-zenés-táncos műsort Furulyás Palkó címmel az Apáczai ÁMK 
aulájában, amelynek plakátja a hirdetőtáblán található meg. Szeretet-
tel várnak mindenkit!  

Szeretettel hívjuk fel a testvérek figyelmét, hogy az altemplo-
munkban vásárolható urnahelyekkel kapcsolatos kedvezményre, 
amellyel október 15-ig lehet élni. Részletek a Hírlevélben és az Öröm-
hírben találhatók. 

A Szent Család Óvoda óvodapedagógust keres. Jelentkezni az 
óvoda vezetőjénél lehet. 

Plébániánk színes magazinja, az Örömhír elvihető az újságos asz-
talról. Megjelent a Martinus augusztusi száma, amely 150 Ft-ért vásá-
rolható meg az újságos asztalról. A Mária Rádió programfüzete és a 
Karitász Adásidő című magazinja is ugyanott vehető fel ingyenesen.  

   
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 
idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 16-
17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél  
 

2014. augusztus 17. 
Évközi 20. vasárnap 

 
 

 

 
 

 
Imádkozzunk hazánkért! 
 
Imádkozzunk a népek vezetői-

ért, hogy az igazság és a szabad-
ság megvalósítására törekedjenek. 

Imádkozzunk országunkért, 
hogy a keresztények a remény és 
békesség megteremtői legyenek. 

Imádkozzunk azokért, akik a 
közéletben felelősséget viselnek, 
hogy mindenki jólétéért cseleked-
jenek! 

Imádkozzunk a politikai élet feddhetetlenségéért és a társadalmi 
igazságosságért. 

Mindazokért, akik fáradsággal keresik meg mindennapi kenyerüket. 
Mindazokért, akiknek nincsen munkájuk, és képességeiket nem 

tudják kibontakoztatni. 
Mindazokért, akiknek nincs családjuk és otthonuk. 
Imádkozzunk azokért, akik a föld javainak igazságos elosztásáért 

küzdenek. 
Imádkozzunk a tudósokért és kutatókért, hogy munkájukkal az 

egész emberiség javát keressék! 
Imádkozzunk a föld összes népeiért, hogy mindenütt megszűnjön a 

háború és az erőszak. 
Föltámadt Krisztus, Szentlelked által vezetsz minket, gyűjtsd össze 

Országodba a nemzeteket. 



Szent István király ünnepe 
 
Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a vasárnapi rend sze-

rint lesznek a szentmisék plébániánkon: a plébániatemplomban 10 és 
18 órakor, Bazitán pedig 8.30 órakor. A 10 órai szentmisében kerül 
majd sor az új kenyér megáldására. 

 
 
A sivatagi atyák bölcs humora 
Cirill barát egyik mondása: - Isten olyan, mint a pillangó. Minél in-

kább szeretnétek megfogni, annál jobban szökik tőletek. Ha hűsége-
sen szolgáljátok és türelemmel vártok rá, akkor pedig egyszerűen az 
orrotokra telepszik.  

Mihály atya találós kérdést tett fel újoncainak: - Melyik parancso-
latnak engedelmeskednénk, ha védelmébe kelnék egy szamárnak, 
amelyet gazdája ütlegel? - Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!  

Samuel atya útközben egy sokgyermekes édesapával találkozott. 
Hallotta, hogy a feleség ismét szült, azt azonban nem tudta, hogy 
hármas ikreket hozott a világra. - Örülj és örvendezz! - biztatta az 
édesapát. Hallom, hogy az Úr megint rád mosolygott! Mire a férfia: - 
Ezúttal nem mosolygott, hanem teljes szívéből nevetett!  

A sivatagi szerzetesek általában sokáig éltek. Eleutheriosz atya 
azonban a századik esztendeje után egyre feledékenyebb lett. Egy 
alkalommal eltévedt Damaszkusz kis utcáin. - Barátom - szólított meg 
egy járókelőt - , meg tudnád mondani, hol van Eleutheriosz atya? - 
Hét nem te vagy Eleutheriosz atya? - De igen, csak azt nem tudom, 
hol vagyok.  

Daniel atyát a bűnösök iránti irgalmáról és könyörületességéről is-
merték. Az egyik látogatása alkalmával a beteg nagyon hallgatag volt. 
- Én nem beszéllek rá, hogy meggyónj - mondta neki. Nem akarom, 
hogy félelemből téves döntést hozz. Inkább aludj rá egyet. Ha holnap 
még fölébredsz, hivass!  

Egy szerzetes így panaszkodott a társának: - Szörnyű dolog történt 
velem! Azt álmodtam, hogy az újoncoknak prédikálok! - Mi ebben a 

szörnyű? - Az, hogy amikor felébredtem, akkor láttam, hogy valóban 
az újoncoknak prédikálok!  

Kallixtusz atya Szmirnába igyekezve eltévedt a pusztában. Nagyon 
megörült, amikor a pusztában összetalálkozott egy vándorral. - Bo-
csáss meg testvér - szólította meg - meg tudnád mondani, hogyan 
jutok el Szmirnába? - Azt minden szamár tudja - válaszolta szemtele-
nül a vándor. - Éppen azért kérdeztem tőled.. 

 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 

Antos Dorottya: 2014. augusztus 10. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 
Temetés 

Salamon Lászlóné Szekeres Anna: 2014. augusztus 12. 
Gáspár Géza: 2014. augusztus 12. 

Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Augusztus 18, hétfő, Eudes Szent János áldozópap, 7 óra: Püspök 

atya szándékára 
Augusztus 19, kedd, Szent Bernát apát és egyháztanító, 18 óra: + 

Szülők és testvérek 
Augusztus 20, szerda, Szent István király 
 8.30 óra: (Bazita) 
 10 óra: + István férj és Jolán testvér 

18 óra: + István és Margit szülők és testvérek 
Augusztus 21, csütörtök, Szent X. Piusz pápa 

13.30 óra: Németh Gyula temetési szentmiséje 
18 óra: + Anna, Antal és István 


