Az elmúlt vasárnap Kertvárosban 71 790 Ft-ot, Bazitán pedig 5 270
Ft-ot adományoztak a Testvérek a Szentatya apostoli munkájának támogatására. Köszönjük szépen!
Ma az altemplomunkban készülő mozaikra gyűjtjük a perselyadományokat.
Holnap este lesz júliusi fatimai esténk, amelyet Kis Kornél OFM atya
vezet majd. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk, 17 órakor
szentségimádási óra, 18 órakor pedig szentmise és körmenet lesz.
Nagy szeretettel várunk mindenkit! A fatimai este miatt holnap reggel
nincs szentmise.
A héten keddtől szombatig minden hétköznapi szentmise reggel 7
órakor van, és este nincsenek szentmisék.
A jövő vasárnap a 10 órai szentmisét Bihal Zoltán atya, egyházmegyénk újmisés papja mutatja be. Szeretettel hívunk mindenkit, hogy
imádkozzunk vele és érte!
Erre az éve szentmiseszándékokat a hivatalban és a sekrestyében
lehet előjegyeztetni.
Továbbra is szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe ősszel induló képzéseinket. A részletek az Örömhírben találhatók meg.
A májusi családi napon agyagtárgyakat készítő gyerekek a kiégetett
kerámiákat a sekrestyében tudják átvenni.
Megérkezett a Martinus júliusi száma, amely 170 Ft-ba kerül. A Mária Rádió programfüzetét az újságos asztalról lehet ingyenese elvinni.
A Képmás magazint továbbra is a sekrestyében lehet előfizetni.

Plébániai Hírlevél
2015. július 12.
Évközi 15. vasárnap

Festünk…

Az előttünk álló héten újabb felújítási munkálatok kezdődnek plébániatemplomunkban. Most a templom kisebb helyiségeinek festését
végezzük el, mivel már nagyon szükségessé vált a javítás és tisztítás.
Mivel a templomtorony lamelláinak festése az erre az évre tervezett
összeg jelentős részét elvitte, anyagi forrásaink egyelőre arra nyújtanak most lehetőséget, hogy a templomon és a kápolnán kívüli termeket tudjuk kifesteni. Ez tehát a sekrestyét, az oldalsó folyosót, az emeleti termet, valamint az oda vezető lépcsőfeljárót jelenti.
A munkálatok anyagi forrását a Szombathelyi Egyházmegye által
biztosított támogatás jelenti. A közeljövőben természetesen szeretnénk a festést folytatni, s azt a kápolnában és a templomban is igyekszünk elvégezni.
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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: 1617 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Virtuális plébániánk tagjainak száma átlépte a nyolcszázat!
Facebook oldalunkon ugyanis már ennyien követik híreinket, plébániánk eseményeit, s fogadnak egy kis lelki táplálékot is. A legtöbben
természetesen Zalaegerszegen követnek bennünket, de oldalunkat
figyelik Ausztriába, Szlovákiában, az Egyesült Királyságban, sőt, még a
Fülöp-szigeteken is.
Oldalunkon rendszeresen megtalálhatók heti információink, a honlapunkon megjelent új hírek, de egy-egy Egyházunkat és városunkat
érintő hírt is továbbítunk. Megtekinthető Egyházmegyénk televíziós

magazinműsora, az Élet-Forrás is, s minden hétre egy-egy inspiráló
üzenetet is közzé teszünk. Facebook-oldalunk tehát a Hírlevél és a
honlap információi mellett sokkal többet tartalmaz. Érdemes tehát
követni minket, s csatlakozni plébániánkhoz az online felületeinken is!

Könyv- és filmajánló
Avilai Szent Teréz: Önéletrajz
Ez a könyv minden idők egyik legnagyobb misztikusának az önéletrajza, aki nem
csak azt a kegyelmet kapta meg, hogy elérte
az ebbe az életben elérhető közösséget Istennel, hanem azt is, hogy tud erről a közelségről, s a teljes ide vezető útról beszélni.
Ezen út során Isten nem veszi ki az embert a
világból, hanem éppen ellenkezőleg, arra
teszi képessé, hogy korának terheit és tragédiáit teljes mértékben átélve, minden körülmények között fel tudja mutatni az Ő szeretetét.
Szent Teréz élete: imádságának története, azé az új életé, amelyet
Isten élt őbenne.
Kiadó: Sarutlan Kármelita Nővérek
Kiadás éve: 2012; Oldalszám: 528; Ára: 3400 Ft
A lourdes-i csoda: Szent Bernadett élete
Főszereplők: Angèle Osinsky, Alessandro Gassman, Florence Darel
Lodovico Gasparini rendező kétrészes játékfilmje a világszerte ismert szent, Lourdes-i Bernadett életét újszerű formában, részben napjainkban játszódva mutatja be, miközben elmeséli az egyik legnépszerűbb katolikus zarándokhely létrejöttét is. A szegény francia családban
nevelkedő egyszerű lánynak, Bernadettnek egy barlang előtt misztikus
nőalak jelenik meg. A helyiek tudni vélik, hogy a titokzatos úrnő, akivel
beszélt, nem más, mint Szűz Mária, aki különleges feladatot szán neki.

A barlang előtt egyre több hívő, valamint kételkedő jelenik meg, Bernadettet pedig csak mély
hite segíti abban, hogy szembeszálljon rosszakaróival.
Kiadó: Etalon Film Kft. Kiadás éve: 2015; Ára:
2990 Ft
A kiadványok megvásárolható a katolikus
könyvesboltokban.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Fadgyas Domonkos: 2015. július 5.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Baján Miklós Béla: 2015. július 6.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
Július 13, hétfő, Szent Henrik, 18 óra: + Magdolna és József szülők
Július 14, kedd, Lellisi Szent Kamill áldozópap, 7 óra: + Püspök atya
szándékára
Július 15, szerda, Szent Bonaventura püspök és egyháztanító, 7 óra
Július 16, csütörtök, Kármel-hegyi Boldogasszony, 7 óra
Július 17, péntek, Szent Zoerárd-András és Benedek remeték, 7 óra
Július 18, szombat, Szent Hedvig királynő, 7 óra
Július 19, Évközi 16. vasárnap
7 óra: + László édesapa
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Szülők és nagyszülők
18 óra: + Julianna és János szülők

