Szeptember 29, vasárnap, a Szentírás vasárnapja: Bazita, 9 óra
Kertváros, 11 óra: + János, Margit és Dezső
18 óra: + Rozália és Mihály szülők
Kedden az esti szentmise után szentségimádás és közbenjáró
imádság lesz.
Szombaton lesz a Martinus-zarándoklat, ezért ezen a napon kivételesen nincs szentmise.
A jövő vasárnap lesz Szentírás vasárnapja. Akinek a Szentírása még
nincs megáldva, az elhozhatja a 11 órai szentmisére, amelyen együtt
lesznek a Bibliák megáldva. Kérem, hogy a Szentírásokat a szentmise
előtt az előkészített asztalon helyezzék el.
Plébániánk ifjúsági és fiatal házas közösségéhez továbbra is lehet
csatlakozni. Tájékoztató lap a sekrestyében kapható.
Plébániánkon is elindul a 9. osztályosok bérmálásra való felkészítése. Azok jelentkezését várjuk most, akik általános iskolában folyamatos
hitoktatásban részesültek. A felkészítőre a hittanos bizonyítvány és az
elmúlt évi szentmisenapló leadásával lehet jelentkezni a sekrestyében
vagy a plébánián. Az első találkozó október 11-én, pénteken délután 3
órakor lesz a templomban, melynek kezdetére a szülőket is várjuk.
Október 1-től változik a Plébánia Hivatal ügyeleti rendje. E szerint
kedden és csütörtökön délelőtt 10-12 óra között, szerdán és pénteken
pedig délután 16-17 óra között van hivatali idő.
Az év hátralevő részére szentmiseszándékok előjegyeztethetők a
sekrestyében.
A plébániaalapítási püspöki szentmiséről készült DVD-t megvásárolhatják a sekrestyében mindazok, akik azt megrendelték. Megérkezett az októberi Adoremus is, amelyet előfizetői a sekrestyében vásárolhatnak meg.
Autóbuszos zarándoklatot szervezünk kispapunk Szeghy Csaba diakónusszentelésére október 12-én, szombaton. A részvételi díj 2000
Ft. Már csak három hely van! Jelentkezni Tausz Rózsánál lehet.
SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett
utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap:
http://zeg3.martinus.hu • Hivatali idő: keddtől péntekig 16-17 óra között vagy telefonos egyeztetéssel • Keressenek minket a facebook-on!

Plébániai Hírlevél
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia,
Zalaegerszeg
2013. szeptember 22. - Évközi 25. vasárnap
Bár még csak másfél hónapos
plébániai életünk, az elmúlt időszakban sok dolog történt, amelyek örömöt jelentenek egész közösségünk
számára. Ilyen például a keresztelések szép számának alakulása, hiszen
másfél hónap alatt már 16 keresztelőt
jegyeztek elő. Elindult ifjúsági közösségünk is, amelyhez eddig már 12-en
csatlakoztak. Fiatal házas közösségünkben két család van, hittanulónak
pedig négyen jelentkeztek. A korábban is működött rózsafüzér társulat, templomi énekkar, valamint férfi
imacsoport továbbra is rendszeresen találkozik. Célként azt tűzhetjük
magunk elé, hogy plébániánk minden tagja tartozzon valamilyen kisebb közösséghez is, mégpedig olyanhoz, amely életkorának, életállapotának vagy érdeklődésének megfelel. Éppen ezért a közeljövőben
még további lehetőségeket igyekszünk kínálni.
Az örömteli dolgok mellett azonban sok új feladat is jelentkezett,
amelyek egy részéről a képviselőtestületi ülés kapcsán az elmúlt héten
már beszámoltunk. Épületeink mérete és jellege, valamint sajátos egyházi és lelki feladataink miatt előfordul, hogy egyes esetekben gyors,
sőt olykor azonnali segítségre van szükségünk. Mivel számunkra is
fontos, hogy plébániánk tagjai folyamatosan értesülhessenek az éppen zajló munkákról, valamint lehetőséget biztosítsunk azok számára
is, akik ilyen jellegű felajánlást szeretnének tenni, arra gondoltunk,
hogy listát készítünk az önkéntes munka-felajánlásokról, amellyel ki-ki

hozzá tud és akar járulni közös ügyeinkhez. Tulajdonképpen bármilyen
szakmába vágó jelentkezést örömmel fogadunk. Legyen akár asztalos
vagy vízvezeték szerelő, kertész, bolti eladó vagy varrónő, vagy éppen
a templomtakarításban tudna segíteni: mindenkire szükségünk van. Ez
tehát elsősorban alkalomszerű munka-felajánlást jelent, nem pedig
olyat, amely hosszabb időre lekötné valaki idejét és energiáját.
Aki tehát ebben közösségünk segítségére tud lenni, kérjük, hogy
jelentkezzen a sekrestyében, ahol megadhatja elérhetőségeit, amelyen
szükség esetén értesíteni tudjuk. Minden felajánlást hálásan köszönünk és imádsággal viszonzunk.
Olcsó istentisztelet
Hazafelé tartanak az istentiszteletről. Apa, anya, gyerekek. A családfő csak panaszkodik: nagyon gyenge volt a mai prédikáció, nem elég
meleg a terem, a hangosítás érthetetlen, az énekeket nem is ismertem,
a dob hangos, különben is, hogyan került egyáltalán oda, és aztán
persze senki sem jött oda hozzánk a végén. Árad a panasz, szinte vég
nélkül. A család hallgatja, senki nem vitatkozik. Aztán az egyik fiú csak
közbeszól: „Apu, azt azért el kell ismerned, hogy nem is volt ez olyan
rossz műsor száz forintért”.
Az olcsó istentisztelet ellentmondás önmagában. Az Ószövetségben az istentisztelet mindig együtt járt az áldozattal. Sokba került.
Áldozatot vittek, nem is akármilyet, elsőszülöttet. A legjobbat, amiben
nincs hiba. A mi istentiszteletünk is drága, nagy volt az ára: „Aztán
fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik:
„Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára”. (Mt 26,27-28)
Dávid egy alkalommal áldozatra készül. A föld, ahol az oltárnak állnia kell nem az övé. A tulajdonos, amikor megtudja, hogy királya milyen szándékkal jön, ingyen felajánl földet, állatot, tűzifát. Mindent,
ami csak az áldozathoz kell. Csak el kell fogadni. Miért is ne? Lényeg
az áldozat!? Nem, Dávid másképp gondolkozik: „Nem, hanem pénzen
veszem meg tőled. Csak nem mutatom be az Úrnak, Istenemnek égőáldozatul, ami nekem semmibe se kerül?” (2Sám 24,24)

Mit áldozok Istennek? Maradék időm, maradék erőm, maradék
pénzem, maradék tehetségem… Olyan, mintha áldozati állatnak a legrosszabb birkát vitték volna, ami már senkinek sem kell. Miért kellett a
legjobb állat? Nem volt mindegy, hogy milyen? De. Istennek egyikre
sem volt szüksége. Ő már akkor is a szívet nézte. Olyan imádókat keres, akik nagyon szeretik őt. Akiknek nem számít, hogy mennyibe kerül. S nekem számít-e?
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Horváth Dávid: 2013. szeptember 15.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Családkongresszus Máriabesnyőn
Mint minden évben, idén is megrendezik Máriabesnyőn a Családkongresszust, amelyre november 7 és 9 között kerül sor. A kongreszszus mottója: „Jöjjön el a te országod”. Az érdeklődő házaspárok a
katcsal.hu honlapon találhatnak bővebb információt és jelentkezési
lapot. Jelentkezési határidő: október 25.
HETI HIRDETÉSEK
A heti szentmisék rendje:
Szeptember 23, hétfő, Pietrelcinai Szent Pio áldozópap, 7 óra: a
plébánia híveiért
Szeptember 24, kedd, Szent Gellért püspök és vértanú, 18 óra: +
Tibor
Szeptember 25, szerda, 18 óra: + Emília és Magdolna
Szeptember 26, csütörtök, Szent Kozma és Damján vértanúk, 18
óra: + György és Etel
Szeptember 27, péntek, Páli Szent Vince áldozópap, 18 óra: + Emília és László szülők
Szeptember 28, szombat, Szent Vencel vértanú; Ruiz Szent Lőrinc
és társai vértanúk: nincs szentmise

