
Szeptember 18, Évközi XXV. vasárnap  
7 óra: + Lajos édesapa 
8.30 (Bazita): + Kramalics szülők és fiúk Károly 
10 óra: + Kéry és Szőke nagyszülők és hozzátartozók; + Márta fele-
ség, édesanya 
18 óra: + Édesapa, férj 
 

A mai napon, az esti szentmisét követően 19-21 óráig külön imádságra 
nyílik lehetőség, hogy Jézus irgalmát kérjük, így nyerjünk hazánknak oltalmat 
és a világnak békét. Várjuk az imádkozni vágyókat! 

Szeptember 13-án, kedden lesz következő fatimai esténk, amelyen Juhos 
Benjámin Ofm lesz a vendégünk. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk 
el, 17 órától szentségimádási óra, 18 órakor pedig szentmise, Mária-
ájtatosság és körmenet kezdődik. 

Szeptember 17 és 18 között szervezik meg a 17. gyalogos zarándoklatot 
Sümegre. Információt a plakáton szereplő elérhetőségeken lehet kérni, s 
ugyanitt lehet jelentkezni is a zarándoklatra. 

Szeptember 18-án, vasárnap 15.00-18.00 óra között a Szombathelyi Szé-
kesegyházba várják Egyházmegyénk nyugdíjas híveit.  

A Szombathelyi Egyházmegye Pasztorális Irodája Istenről és a világról 
címmel két éves előadássorozatot indít teológiai témákról. Első előadás szep-
tember 19-én, hétfőn 18 órakor lesz a Mindszenty iskolában. További részle-
tek a kihelyezett plakáton olvashatók. 

A Verbum Dei Missziós Családközösség a tanév során néhány szombat dé-
lutánján csendes Lelki Napot szervez, melyre szeretettel várnak minden ér-
deklődőt. Az alkalmak lehetőséget kínálnak a személyes Istenkapcsolat elmé-
lyítésére, Isten igéjének átimádkozása és a közösség megélése által. A első 
alkalom szeptember 24-én szombaton lesz 15.00-18.00-ig, melyet Szentség-
imádás követ majd. Részvételi szándékukat, kérjük, a Plébánia Hivatalban, 
vagy e-mailben szíveskedjenek jelezni! 

Szentségimádás iskolája indul a Mindszenty iskolában október 6-ától két-
hetente csütörtökön. Minden további információ a hirdetőtáblán található. A 
jelentkezési határidő szeptember 25. 

Megjelent Plébániánk kiadványának, az Örömhírnek legújabb száma, 
amelyben értékes tanúságtételeket olvashatunk. Valamint megérkezett a 
Martinus újság szeptemberi kiadványa. Mindkét lap az újságos asztalról meg-
vásárolható. 

 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA– 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. • 
Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap: http://zeg3.martinus.hu 
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Az Egyház és a mai világ 
 
Az elmúlt 

héten is any-
nyi minden 
történt, any-
nyi impulzus 
ért bennün-
ket, hogy alig 
tudtam el-
dönteni, mi-
vel foglalkoz-
zak e hétvégi 
hírlevelünk-
ben. 

Hiszen mé-
giscsak fon-
tos visszaem-
lékezni arra, 
hogy egy 
évvel ezelőtt 
volt a Nem-
zetközi Euc-
harisztikus 
Kongresszus 
csodálatos 
eseménysorozata, amelynek részesei lehettünk sokan a plébániáról is. 
Ezzel kapcsolatban egy olyan kérdést fogalmazhatunk meg magunknak: 
Mit is hiszünk és hogyan alakítja ez az életünket? 

Aztán, bizony villámcsapásként hasított bele a köztudatba, hogy a brit 
nemzetszövetség egyszemélyű letéteményese, II. Erzsébet királynő 



visszaadta lelkét Teremtőjének. Noha ő is csak egy a világ népességé-
nek 7 milliárd emberéből, és bizonyára még sokan tértek örök nyugo-
vóra, mégiscsak olyan meghatározó alakja volt a történelemnek, hogy 
nem mehetünk el szó nélkül e tény mellett sem. Ráadásul ő olyan hosz-
szú ideig ült a trónon, hogy nagyon sokan ennyi évet nem is élnek, 
amennyit ő uralkodhatott (70 év). Lám-lám, még a királynők is meghal-
nak??? 

Így jutottam arra az elhatározásra, hogy nem is annyira egy kérdésre 
kell most válaszolni. De lehetséges-e megválaszolni minden kérdést, 
amely felmerül világunkban, a mindennapokban? 

Ezzel próbálkozik meg két olyan előadássorozat, amely bennünket, 
mindannyiunkat 

foglalkoztató 
kérdéseket 

boncolgat 
A II. Vatikáni 

Zsinat határoza-
tai között talál-
ható egy olyan, 
amelynek címe: 
Gaudium et 

spes, vagyis 
öröm és re-
mény. Ebben a 

dokumentum-
ban tárgyal a 
zsinat arról, 
hogy milyen az 
Egyház és a mai 
világ viszonya 
(1965). Azóta 
sok víz folyt már 
le a Dunán, sok 
minden válto-
zott, de vannak 
olyan témák és 

gondolatok, 
amelyek időről 

időre úgy néznek, ki, mintha aktuálisabbak lennének, mint valaha. 
Ezért tartom jónak, hogy felnőttként foglalkozhatunk azzal, hogy hi-

tünket elmélyítsük, teológiai tudásunkat fejlesszük, ismereteinket bő-
vítsük és elménket pallérozzuk. Remek lehetőséget kínál a Szombathe-
lyi Egyházmegye azzal, hogy felnőtteknek szóló teológiai képzéseket 
indít Szombathelyen és Zalaegerszegen, valamint az on-line térben, 
hogy így mind tudatosabban élhessük meg keresztény hitünket és Is-
tenhez való tartozásunkat. 

 

Plébániánk szeptemberi imaszándéka: Betegeinkért, hogy sohase 
érezzék feleslegesnek magukat, hanem – mint Krisztus társai a kereszt-
hordozásban – szenvedéseiket tudják felajánlani Istennek! És testük-
lelkük gyógyulást és üdvösséget nyerjen! 

 

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulá-
sáért: 

 

Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a 
mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz 
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének 
hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges 
lelkületet! Ámen. 

Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Szeptember 12, hétfő, Szűz Mária szent Neve, 7 óra: Hóbor család élő 

és + tagjai 
Szeptember 13, kedd, Aranyszájú Szent János püspök és egyháztaní-

tó, 18 óra: + Anna és Mária 
Szeptember 14, szerda, A Szent Kereszt felmagasztalása, 18 óra: Ga-

lambos és Hegedűs család + tagjai 
Szeptember 15, csütörtök, A Fájdalmas Szűzanya, 18 óra: + Frida 

édesanya 
Szeptember 16, péntek, Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, 

vértanúk, 18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa, + Piroska édesanya, 
élő családtagok, + András atya 

Szeptember 17, szombat, Bellarmin Szent Róbert püspök és egyház-
tanító, 7 óra: Gecseg család élő és + tagjai 


