Egész októberben minden esti szentmise előtt negyed 6-tól rózsafüzér ájtatosságot végzünk.
Október 8-án, kedden este 7 órakor lesz az egyházközségi képviselőtestület következő ülése, amelyre várjuk a képviselőket.
A KÉSZ zalaegerszegi szervezete kerekasztal-beszélgetésre várja az
érdeklődőket október 10-én, csütörtökön 18 órakor a zsinagógába. A
beszélgetés résztvevői: Lanczendorfer Erzsébet, Rogán Antal és Gulyás
Gergely parlamenti képviselők, valamint Fodor Csaba politológus.
A 9. osztályosok bérmálási felkészítőjére még ma lehet jelentkezni.
Az első találkozó október 11-én, pénteken délután 3 órakor lesz a
templomban, melynek kezdetére a szülőket is szeretettel várjuk.
Október 12-én, szombaton lesz kispapunk Szeghy Csaba diakónusszentelése a veszprémi bazilikában. Akik jelentkeztek az autóbuszos
zarándoklatra, azok reggel 7 órakor találkoznak az Eötvös iskola előtti
autóbusz parkolóban. A zarándoklat miatt szombaton reggel kivételesen nincs szentmise.
Október 13-án, jövő vasárnap délelőtt az Eötvös iskola 18 negyedik
osztályosának elsőáldozása lesz a szentmise keretében. Az elsőáldozók és hozzátartozóik gyóntatása október 11-én, pénteken délután 5
órakor lesz.
Jövő vasárnap lesz fatimai esténk, amelyet Molnár János atya, nyugalmazott lelkipásztor vezet. A szentmise este 6 órakor kezdődik.
Előadás lesz a Szent Család Óvodában Isten szeretetéről október
15-én, kedden délután 5 órakor, amelyre szeretettel várják a szülőket
és a nagyszülőket.
Két új emailes levelezőlistát indítunk, amelyekre már fel lehet iratkozni. Részletek az elmúlt heti hírlevélben, valamint facebook oldalunkon találhatók.
Megjelent a Martinus októberi száma, benne tájékoztató a Szentatya magyarországi látogatásával kapcsolatban. Az újság ára 150 Ft.
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: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17
óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 16-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel • Keressenek minket a facebook-on is!

Plébániai Hírlevél
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia,
Zalaegerszeg
2013. október 6. - Évközi 27. vasárnap
A szeptemberi papi lelki
napon András püspök atya
kérte a lelkipásztorokat, hogy
minden plébánián tartsanak
rövid tájékoztatót a szentáldozással kapcsolatban, hogy keresztény életünknek e legszentebb pillanata méltó, tudatos
és valóban minél inkább szent
lehessen.
A szentáldozásban az Úr testét vesszük magunkhoz, amely különleges módon is szent. Éppen ezért a szentáldozáshoz való járulásban
ki kell fejeződnie annak, hogy tudatában vagyunk annak, hogy a szent
és mindenható adja magát kezünkbe. Nem véletlen, hogy Egyházunk
liturgikus előírásai pontosan meghatározzák a szentáldozás módját,
hogy a hívők méltón fogadják Jézust, aki kezünkbe adja magát.
A szentostyát kétféle módon fogadhatja az áldozó: nyelvére, ill. kezébe. Amikor a szentáldozáskor ránk kerül a sor, mindenekelőtt az
áldoztató elé lépünk, mégpedig olyan közel, hogy ő könnyedén elérhessen bennünket. Ha túl messze állunk meg tőle, akkor az áldoztató
számára nagyon nehéz a szentostyát átadni. Ugyanakkor vigyázzunk,
hogy ha már az áldoztató előtt vagyunk, ne tegyünk hirtelen mozdulatot, pl. keresztvetést, mert könnyen kiüthetjük a szent edényt az áldoztató kezéből. Aki ragaszkodik a keresztvetéshez, megteheti azt akkor,
amikor az előtte levő áldozik. Ezt követően az áldoztató felmutatva a
szentostyát ezt mondja: „Krisztus teste”. A hívő erre azt válaszolja:
„Ámen”. Ez a válasz nagyon fontos, hiszen ez egy hitvallás, mivel az

ámen szó azt jelenti: úgy van, igaz. Az ámen szóval kifejezem azt, hogy
hiszem és elfogadom azt, hogy a szentostya valóban Krisztus teste. Az
ámen elmaradása tehát a hitvallás elmaradását jelenti.
Ezután mindazok, akik nyelvre áldoznak, kissé előrenyújtják nyelvüket, hogy az áldoztató ráhelyezhesse a szentostyát. Fontos, hogy
ilyenkor ne lefelé nézzünk, mert így könnyen leeshet a szentostya.
Mindazok, akik kézbe áldoznak, trónust készítenek két kezükből. Jobb
tenyerünkbe tesszük a balt, amelybe megkapjuk a szentostyát. Oldalra
lépve jobb kezünkkel megfogjuk azt és magunkhoz vesszük. Ez után
megyünk a helyünkre. Helytelen az a gyakorlat, amikor az áldozó útközben veszi magához az Úr testét. Ugyancsak helytelen az, amikor
valaki két tenyerét egymás mellé teszi, s úgy kéri a szentostyát vagy
akár csak az egyik tenyerét tartja. Rendkívüli helytelen áldozási forma
az, amikor az áldozó egyszerűen ki akarja venni vagy csípni az áldoztató kezéből a szentostyát.
Az áldozást követően mindazok, akik kézbe áldoztak, megvizsgálják
tenyerüket, hogy nem maradt-e rajta a szent kenyér apró morzsája.
Mivel ez is az Úr testének része, azt nem lesöpörjük a kezünkről, hanem szintén tisztelettel magunkhoz vesszük.
Abban az esetben, ha két szín alatt történik az áldoztatás, vagyis a
kenyér és a bor színe alatt, akkor nem lehetséges kézbe áldozni, csak
nyelvre. Az áldoztató belemártja a szentostyát a szent vérbe és azt
mondja: „Krisztus teste és vére”. Az áldozó erre azt feleli: „Ámen”. Ez
után az áldoztató azt az áldozó nyelvére helyezi. Ekkor különlegesen is
óvatosnak kell lenni, nehogy a szent vér a padlóra cseppenjen.
A szentáldozás után nem kell térdet hajtani, hiszen az Úr már bennünk lakik, a mi szívünk az ő tabernákuluma. A helyünkre visszaérve
rövid hálaadást végzünk. A szentáldozásra várva vagy azt követően
énekeljük az áldozási éneket, amely szintén hálaadó és könyörgő
imádság.
Anyakönyvi hírek
Keresztelések
Császár Andrea: 2013. szeptember 29.

Balogh Bianka: 2013. szeptember 29.
Windisch Ármin: 2013. október 5.
Csonka Norina Csenge: 2013. október 5.
Isten hozta közösségünk új tagjait!

A Szentatya imaszándékai októberre
Általános imaszándék: hogy akiket az élet nehézségei annyira
megtörtek, hogy életük végét kívánják, megérezzék Isten szeretetének
közelségét.
Missziós imaszándék: hogy a Világmisszió Napjának megünneplése segítsen minden keresztényt annak felismerésére, hogy nemcsak
befogadói, de hirdetői is vagyunk Isten szavának.

HETI HIRDETÉSEK
A heti szentmisék rendje:
Október 7, hétfő, Rózsafüzér Királynője, 7 óra: Püspök atya szándékára
Október 8, kedd, Magyarok Nagyasszonya, 18 óra: + Ferenc és Erzsébet szülők
Október 9, szerda, Szent Dénes; Leonardi Szent János, 18 óra: + József
Október 10, csütörtök, 18 óra: + Szülők és Boldizsár férj
Október 11, péntek, Boldog XXIII. János pápa, 18 óra: Élő Róbert
Október 12, szombat, nincs szentmise
Október 13, vasárnap, Bazita, 9 óra: a Don-kanyarban elhunytakért
és a visszatért katonákért (70. évf.)
Kertváros, 11 óra: A Szűzanya tiszteletére,
hálából 60. házassági évfordulóért
18 óra: + a Simon család + tagjai

