November 28-án, szombaton 14 órára adventi koszorúkötésre hívjuk a
családokat. A koszorúkhoz kérjük, hogy gyertyát hozzanak, a többi szükséges anyagot a plébánia biztosítja.
Ugyanezen a napon adventi hangverseny lesz templomunkban 18 órától fiatal zalaegerszegi művészek közreműködésével. A részletek a hirdetőtáblán találhatók. Mindenkit szeretettel várnak.
November 29-én, vasárnap lesz plébániatemplomunk felszentelésének
ünnepe, amely egyúttal a templom szentségimádási napja. Kérjük, hogy
aki egy órányi csendes jelenlétet tud vállalni a templomban, szíveskedjék
feliratkozni a sekrestyében. Ezen a napon a zalaegerszegi szimfonikus
zenekar művészei adnak hangversenyt 19 órától.
Már előre jelezzük: november 29-től minden reggel 6 órától roráté
szentmisék lesznek. Ez vonatkozik a négy adventi vasárnapra is: ezeken a
napokon reggel 7 órakor nem lesznek szentmisék.
A jövő vasárnap kezdődik a plébániai Karitász-csoport adventi adománygyűjtése, amely december 13-ig tart. Tartós élelmiszer és pénzadományokat gyűjtünk, amelyeket a templomban lehet leadni a szentmisék
előtt és után.
Várjuk azok jelentkezését, akik a jövő évre katolikus újságot szeretnének előfizetni. Az Új Ember, a Keresztény élet, az Adoremus, valamint a
Képmás című kiadványokat névre szólóan tesszük félre az előfizetőknek.
Az eddigi előfizetőknek automatikusan meghosszabbítjuk az előfizetését.
Plébániai magazinunknak, az Örömhírnek új száma az újság ingyenesen elvihető az újságos asztalról. A sekrestyében megvásárolható az Egyházmegyei Kalendárium a 2016-os évre, valamint Ferenc pápa Laudato si’
című enciklikája. A Martinus novemberi száma, valamint a Mária Rádió
novemberi programfüzete az újságos asztalon található meg.
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Megérkezett…
Végre megérkezett hozzánk Boldog
Ferenc és Boldog Jácinta fatimai látnokok ereklyéje. Az elmúlt hónapokban
nagyon készültünk e jeles eseményre.
Imádkoztunk azért, hogy megköszönjük
azt az ajándékot, amelyet az ereklyékben
kapunk. Imádkoztunk azért is, hogy plébániai közösségünk számára áldás fakadjon e szent ereklyék jelenlétéből.
Megterveztettük és elkészíttettük az
ereklyék végleges helyét. Megterveztük a plébániai zarándoklatot, s megírtuk az imaszándékainkat is, amelyeket mind eljuttattunk Fatimába.
Az ereklyéket bensőséges ünnepség keretében adta át António Marto
leíria-fatimai püspök 2015. november 12-én délután. Püspök atya nagy
örömét fejezte ki, hogy nálunk is tisztelik a két boldoggá avatott látnokot,
s kérte, hogy imádkozzunk buzgón azért, hogy a fatimai jelenések 100.
évfordulóján, 217-ben szentté avatásuk is megtörténhessen.
Két ereklyére számítottunk, de hármat kaptunk. A két boldoghoz kapcsolódó ereklye egy-egy szilánk azokból a koporsókból, amelyekbe a
boldogokat először eltemették. A középen található ereklye pedig egy kis
fasziklánk abból a fából, amely felett a Szűzanya 1917. augusztus 19-én
megjelent. Ez utóbbit ritkán adják a másik két ereklyével együtt, de mi
megkaptuk, tekintettel Kondor Lajos SVD atyára, aki honfitársunk, s akinek munkálkodása nélkül a két látnok boldoggá avatása elképzelhetetlen
lett volna.

Ma elérkezett a nagy nap, amikor ünnepélyesen elhelyezzük az ereklyéket a plébániatemplomban, ahol mindig lehetőség lesz előttük imádkozni. Ereklyék esetében fontos, hogy megközelíthetők legyenek, hiszen
kézzel foghatóvá teszik számunkra azokat, akiknek életét Egyházunk példaképként állítja elénk. Vigyázzunk tehát rájuk, mint különleges kincseinkre, s ne engedjük, hogy azokat a könnyű megközelíthetőség ellenére bárki is elmozdítsa helyükről.
Kérjük tehát ezután még bátrabban és állhatatosabban Boldog Ferenc
és Boldog Jácinta közbenjárását, hogy plébániai közösségünk életében, s
egyéni életünkben is a Jóisten szándékát meg tudjuk valósítani!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Rózsás Hédi: 2015. november 8.
Szabó-Kerkai Márk: 2015. november 8.
Molnár Anna: 2015. november 8.
Sipos Léna Regina: 2015. november 8.
Sipos Luca Rebeka: 2015. november 8.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Domján Péter – Kákonyi Tímea: 2015. november 14.
Isten éltesse az új házaspárt!
Temetés
Farkas Tibor: 2015. november 10.
Zuggó Ferencné Mátay Anna: 2015. november 11.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
November 16, hétfő, Skóciai Szent Margit, 7 óra: Családért
November 17, kedd, Nagy Szent Gertrúd szűz, 18 óra: + Piroska, Mária
és Dezső

November 18, szerda, A Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, 18 óra: + Mária édesanya, nagymama, testvér
November 19, csütörtök, Árpád-házi Szent Erzsébet, 18 óra: Hálából
Szent Erzsébet tiszteletére
November 20, péntek, 18 óra: Hálából, élő Piroska és József
November 21, szombat, A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a
templomban, 7 óra
November 22, Krisztus, a mindenség királya
7 óra: + István édesapa
8.30 óra (Bazita): + Sárdi Sándor
10 óra: + Julianna és Sándor szülők és Károly férj
18 óra: + Margit és Ferenc szülők
Ferenc pápa Laudato si’ című enciklikáját mutatjuk be egy háromrészes előadássorozatban, amelynek harmadik, befejező előadása november 18-án, szerdán 17 órakor lesz a kápolnában.
A Szent Márton Akadémia következő előadása november 17-én, kedden 18.30 órakor kerül megrendezésre a Mindszenty iskolában.
Schauermann János atya előadása lesz hallható Szent Márton lelkiségének motívumai címmel.
A plébániai Karitász-csoport szentmiséje lesz november 19-én, csütörtökön, Szent Erzsébet ünnepén. A szentmisét követően gyűlésre várjuk a
Karitász tagjait!
A Mindszenty gimnázium november 19-én, csütörtökön, 15 órától interaktív nyelvi foglalkozásokra, majd 16.30-tól pályaválasztási tájékoztatóra várja az érdeklődő nyolcadikos diákokat és szüleiket.
A jövő vasárnap, november 22-én, az egyházi év utolsó vasárnapján
Krisztust, a mindenség Királyát ünnepeljük. A délelőtti szentmise végén
elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát és a felajánló imádságot. Mindazok,
akik ezen az ájtatosságon részt vesznek, teljes búcsút nyerhetnek, ha a
kegyelem állapotában vannak, szentáldozáshoz járulnak és imádkoznak a
Szentatya szándékára. E napon 15 órától családos hittan lesz a plébániai
központ közösségi termében. A jövő vasárnap érkezik Bazitára a fatimai
pásztorgyerekek ereklyéje, s ezen a napon tesztnek esküt az újonnan
megválasztott tanácsadói testület tagjai. Ezen a napon a püspöki konferencia rendelkezése szerint a Karitász javára gyűjtjük az adományokat.
A szentmisék előjegyzése 2016 júliusáig november 26-án, csütörtökön
16 órakor kezdődik a plébánia hivatalban.

