December 13-ig tart a plébániai Karitász-csoport adventi adománygyűjtése a plébánián élő nehéz sorsú családok javára. Tartós
élelmiszer, pénz- és játékadományokat gyűjtünk, amelyeket a templomban lehet leadni a szentmisék előtt és után.
Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy elkészült az altemplomban az új
urnafal, így újra van lehetőség urnafülkék vásárlására. Részletes információ a plébánia hivatalban kapható.
Várjuk azok jelentkezését, akik a jövő évre katolikus újságot szeretnének előfizetni.
Szeretettel kérjük, hogy akik még nem fizették be egyházközségi
hozzájárulásukat erre az évre, szíveskedjenek azt megtenni a plébánia
hivatalban vagy szentmisék után a sekrestyében. Minden támogatást
hálásan köszönünk, mert a legkisebb összeg is fontos plébániánk működéséhez. Egyúttal újra felhívjuk a Testvérek figyelmét, hogy plébániai munkatárs nem járja végig az otthonokat, így amennyiben ilyet tapasztalnak, akkor fontos tudni, hogy nem plébániánk számára gyűjtenek adományokat.
Zalaegerszegen is elindul a Szent Márton ládája elnevezésű jótékonysági akció, amelyet Egyházmegyénk és a Zalaco szervez. Részletes
információ a hírlevélben található.
Megjelent plébániánk 2016-os lapozható falinaptárja, amely 1300
Ft-ért vásárolható meg. A sekrestyében megvásárolható a 2016-os
Egyházmegyei Kalendárium. A gyerekeknek szóló Élő kenyér decemberi száma az újságos asztalon található.
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Plébániai Hírlevél
2015. november 29.
Advent 1. vasárnapja

Szent Márton ládája
A Szombathelyi Egyházmegyében a
Szent Márton Jubileumi Év alkalmából a
Zalaco Sütőipari Zrt. közreműködésével új
karitatív akciót hirdetünk meg Szent Márton Ládája elnevezéssel. Első ízben a két
megyeközpontban, Szombathelyen és
Zalaegerszegen indítjuk el ezt a jótékonysági kezdeményezést jubileumi esztendőnk mottója, a „Felemelő szeretet” jegyében.
A megjelölt Zalaco üzletekben található egy Szent Márton logóval
ellátott láda, amelybe a rászorulók javára vásárolhatók péksütemények. Ők ezt a ládából kivéve ingyenesen hazavihetik. Amennyiben a
nap végén még marad áru a ládában, a plébániai Karitász-csoportok
munkatársai gondoskodnak annak célba juttatásáról.
Zalaegerszegen a következő Zalaco üzletekben található meg a
Szent Márton ládája:
Berzsenyi út 12.
Kazinczy tér 9.
Piac tér 6.
Széchenyi tér 4-6.
Bíró M. út 37.
Kossuth u. 32.
Kossuth u. 61.

Az első Szent Márton ládák ünnepélyes átadójára 2015. december
3-án, csütörtökön 10 órakor kerül sor a Kossuth u. 61 szám alatt levő
üzletben. Ettől a naptól kezdve lehetőség nyílik arra, hogy vásárlások
során gondoljunk a szegényekre is oly módon, hogy némi pékárut az
üzletekbe kihelyezett ládákba is vásárolunk.

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
November 30, hétfő, Szent András apostol, 6 óra: Plébánia híveiért
December 1, kedd, 6 óra: + Gabriella és Sándor testvérek
December 2, szerda
6 óra: Hálából gyógyulásért és élő Anna
12.15 óra: Perl János temetési szentmiséje
December 3, csütörtök, Xavéri Szent Ferenc áldozópap, 6 óra: + József lelkipásztor
December 4, péntek, Damaszkuszi Szent János áldozópap
6 óra: Hálából család gyógyulásáért
10.45 óra: Andris Antal temetési szentmiséje
December 5, szombat, 6 óra: + Lajos férj és édesapa
December 6, Advent 2. vasárnapja
6 óra
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + János férj és édesapa
18 óra: + Ferenc
Az elmúlt vasárnap perselygyűjtését a Karitász javára ajánljuk fel.
Kertvárosban 99 025 Ft, Bazitán pedig 10 000 Ft gyűlt össze. Az összeg
40 %-át, 43 610 Ft-ot a plébániai Karitász-csoport fordítja a helyben
élők megsegítésére, 60 %-át pedig, 65 415 Ft-ot, az egyházmegyei
Karitász-központ kapja. Köszönjük szépen az adományokat!
Ma van plébániatemplomunk felszentelésének ünnepe, amely
egyúttal a templom szentségimádási napja. 17 órakor közös szentségimádási órát tartunk, amely egyúttal a Szent Mónika közösség havi
találkozója is lesz.

Ma este 19 órától a zalaegerszegi szimfonikus zenekar művészei
adnak hangversenyt templomunkban. A részletes program a hirdetőtáblán olvasható.
Adventben minden reggel 6 órától roráté szentmisék vannak, így
hétköznaponként nincsenek esti szentmisék. Vasárnaponként pedig
reggel 7 óra helyett 6 órakor van szentmise. Minden hajnali szentmise
után zsolozsmát imádkozunk. Szombaton és vasárnap a hajnali
szentmisék gyertyás szentmisék. Mindazok, akik minden hajnali
szentmisén részt vesznek, ebben az évben is egy szép könyvet kapnak
ajándékba karácsonyra. A szükséges útleveleket a sekrestyében lehet
átvenni.
A lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási
órát december 3-án, csütörtökön reggel 7 órakor. Elsőpénteken pedig
a Karitász-csoport vár mindenkit imaórára szintén reggel 7 órától.
Elsőszombaton a fatimai rózsafüzért a hajnali szentmise után imádkozzuk el.
December 3-án, csütörtökön, délelőtt 8-11.40 óra között nyílt tanítási nap lesz a Mindszenty gimnáziumban. Szeretettel várják az érdeklődő 8. osztályosokat és szüleiket.
Imakilencedet kezdünk december 6-án, jövő vasárnap Brenner János boldoggá avatásáért. A napi szakaszokat a hajnali szentmisék után
imádkozzuk el. Az ehhez szükséges imafüzet az újságos asztalról vásárolható meg.
A jövő vasárnap az altemplomban készülő mozaikra gyűjtjük a
perselyadományokat. Ezen a napon a délelőtti szentmise után érkezik
templomunkba Szent Miklós püspök utóda.
Szintén a jövő vasárnap, december 6-án 16 órakor ad hangversenyt templomunkban az Nharmónia énekegyüttes, melynek tagjai
jelenleg Budapesten a Zeneakadémia hallgatói. A különleges koncertre szeretettel várunk mindenkit! Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
Két hét múlva, december 12-én és 13-án lesz plébániánk adventi
lelkigyakorlata, amelyet Molnár János püspöki titkár vezet. A részletes
program a templom bejáratainál olvasható.
2016 júliusáig már lehet szentmiséket előjegyeztetni a plébánia
hivatalban, illetve szentmisék után a sekrestyében.

