A Zalai Boldogasszony Alapítvány december 22-én, kedden 10 órakor látogatást tesz a megyei börtönben, amelyre várja önkéntesek
jelentkezését. A fogvatartottak számára tollakat, levélpapírt, borítékot,
édességet, igés kártyákat, valamint a kisgyermekesek számára ajándékcsomagot lehet felajánlani a templomban.
2016 júliusáig már lehet szentmiséket előjegyeztetni a plébánia hivatalban, illetve szentmisék után a sekrestyében.
Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy elkészült az altemplomban az új
urnafal, így újra van lehetőség urnafülkék vásárlására. Részletes információ a plébánia hivatalban kapható.
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 elindult a Szent Márton ládája elnevezésű jótékonysági akció, amelyet Egyházmegyénk és a Zalaco szervez. Részletes
információ az elmúlt heti hírlevélben található.
Megjelent plébániánk 2016-os lapozható falinaptárja, amely 1300
Ft-ért vásárolható meg. A sekrestyében megvásárolható a 2016-os
Egyházmegyei Kalendárium. Megérkezett a Martinus decemberi száma, amely az újságos asztalról vásárolható meg.
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Plébániai Hírlevél
2015. december 6.
Advent 2. vasárnapja

Adventi lelkigyakorlat a jövő hétvégén!
December 12-én, szombaton és 13-án,
vasárnap tartjuk adventi lelkigyakorlatunkat, amelyet Molnár János püspöki titkár
vezet. A lelkigyakorlat rendkívül fontos az
adventi készület idején, hiszen mi magunk
adunk lehetőséget Istennek, hogy alakítson és formáljon minket. A lelkigyakorlat
programja a következő:
December 12, szombat
10 óra: Filmvetítés és elmélkedés: A sziget (Mindszenty iskola)
17 óra: imaóra és szentgyónási lehetőség
18 óra: szentmise, benne katekumenünk átadási szertartása
Szentmise után: zenés elmélkedés
December 13, vasárnap
16 óra: fatimai rózsafüzér és szentgyónási lehetőség
17 óra: szentségimádási óra
18 óra: szentmise és Mária-ájtatosság
Nagy szeretettel várunk mindenkit az advent e legfontosabb eseményére. Egyúttal kérjük a Testvéreket, hogy lehetőség szerint szíveskedjenek elvégezni szentgyónásukat a lelkigyakorlat idején.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Horváth István: 2015. december 5.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Perl János: 2015. december 2.
Andris Antal: 2015. december 4.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
December 7, hétfő, Szent Ambrus püspök és egyháztanító, 6 óra: Püspök atya szándékára
December 8, kedd, A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
6 óra: + József férj, édesapa és + szülők
18 óra (Altemplom): + Rozália
December 9, szerda, Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin guadalupei látnok, 6 óra: Élő János és Tamás
December 10, csütörtök, 6 óra: + Cecília és Zsuzsanna keresztszülők és
Piroska és Rezső szülők
December 11, péntek, Szent I. Damazusz pápa, 6 óra: + István
December 12, szombat, A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária
6 óra: + László és Gabriella szülők, nagyszülők és élő családtagok
18 óra
December 13, Advent 3. vasárnapja
6 óra: + Szülők és + Ilona
8.30 óra (Bazita): + Hajdú Sándor és felesége Teréz
10 óra: + András, István és + családtagok
18 óra: + Margit és Zsigmond szülők és + nagyszülők
Elsővasárnap lévén a mai perselygyűjtést az altemplomban készülő
mozaikra ajánljuk fel.

Ma délután 16 órakor az Nharmónia énekegyüttes ad hangversenyt
templomunkban, melynek tagjai Budapesten a Zeneakadémia hallgatói.
Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
Adventben minden reggel 6 órától roráté szentmisék vannak, így hétköznaponként nincsenek esti szentmisék. A hajnali szentmisék előtt
imakilencedet végzünk Brenner János boldoggá avatásáért.
Balogh Margit Mindszenty Józsefről készület kétkötetes monográfiáját
mutatja be a Göcseji Múzeum december 8-án, kedden 16.30 órakor,
amelyre szeretettel várnak mindenkit.
A jövő hétvégén, december 12-én és 13-án lesz plébániánk adventi
lelkigyakorlata, amelyet Molnár János püspöki titkár vezet. A részletes
program a Hírlevélben is megtalálható. Szombaton délelőtt 10 órától
filmvetítés és ahhoz kapcsolódó elmélkedés lesz a Mindszenty iskolában.
Este 17 órától imaóra és szentgyónási lehetőség lesz, majd 18 órától
szentmise. Ebben a szentmisében lesz plébániánk katekumenjének átadási szertartása. A szentmise után zenés elmélkedésre várjuk a felnőtteket.
Délután pedig fatimai esténk lesz. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk, 17 órától szentségimádási óra lesz, majd 18 órakor szentmise és
Mária-ájtatosság. Nagy szeretettel várunk mindenkit az advent e legfontosabb eseményére. Egyúttal kérjük a Testvéreket, hogy lehetőség szerint
szíveskedjenek elvégezni szentgyónásukat a lelkigyakorlat idején.
A plébániatemplom és környéke ünnepi takarítására kérjük a Testvérek
segítségét december 12-én, szombaton 13 órától. A mostani alkalomra
férfiak segítségét is várjuk.
A Miasszonyunk Időskorúak Otthona bútorszállításhoz kér segítséget
az intézmény költözése kapcsán. December 12-én, szombaton 8.30 várják
az intézménybe azokat, akik segíteni tudnak. Kérik, hogy aki tud, kesztyűt,
gurtnit vagy bútorkampót szíveskedjék magával hozni. Az asszonyokat
pedig kérjük, hogy szendviccsel és süteménnyel szíveskedjenek segíteni a
költözést. Feliratkozni a sekrestyében lehet a szolgálatokra.
A jövő vasárnapig 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.
December 15 és 17 között látogatjuk meg otthonaikban az időseket és
betegeket, akik nem tudnak eljönni a templomba. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a plébánia hivatalban.

