Szombaton, október 26-án lesz az élő rózsafüzér a városért. Részletek e hírlevél első oldalán találhatók.
Közösségi tér kialakítására kiírt pályázaton szeretne plébániánk indulni. Olyan pályázatírók önkéntes munkáját kérjük, akik a november
14-i beadási határidőre el tudnák készíteni pályázatunkat. Jelentkezni
azonnal lehet.
Két új emailes levelezőlistát indítottunk, amelyekre folyamatosan fel
lehet iratkozni. Részletek facebook oldalunkon találhatók.
Megjelent a Martinus októberi száma, benne tájékoztató a Szentatya magyarországi látogatásával kapcsolatban. Az újság 150 Ft-ba
kerül. Ugyancsak megjelent egyházmegyénk 2014-es kalendáriuma,
amelyet a sekrestyében lehet megvásárolni 550 Ft-ért.
Szeretettel hívjuk önöket, hogy tartozzanak plébániai internetes hírleveleink olvasói közé! A plébániai hírlevélben hetente küldjük az aktuális információkat, míg az imacsoport levelezőlistáján hetente ajánlunk új plébániai szándékokat, amelyekre imádságot, jócselekedetet
vagy lemondást lehet felajánlani.
Mindkét hírlevél szolgáltatás díjmentes, a regisztrációhoz pedig csupán egy email cím szükséges.
A hírlevél szolgáltatásokról bővebben facebook oldalunkon olvashatnak, ahol megtalálhatók a feliratkozási linkek is. A feliratkozáshoz
használhatók az alábbi QR kódok is.
Plébániai hírlevél:

Plébániai imacsoport:

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 20. - Évközi 29. vasárnap
Élő rózsafüzér Zalaegerszegért
Sok más településhez hasonlóan immár
Zalaegerszegen is hagyománnyá vált, hogy
a város katolikus plébániái körbefogják a
várost imádságukkal, hogy annak minden
lakójáért imádkozzanak, s felhívják őket az
Istenhez fordulás jelentőségére. A nagyszerű eseményt ebben az évben is megrendezzük, mégpedig október 26-án, szombaton.
Ezen a napon a különböző katolikus közösségek tagjai a város különböző pontjairól indulnak el gyalogosan a közös cél felé.
Útközben lehetőség nyílik az egymásra figyelésre, a közösség építésére és természetesen az imádságra is. Mivel október különleges módon
is a Szűzanyának és az ő imádságának szentelt hónap, ezért elsősorban a rózsafüzér imádkozása központi jelentőségű a gyalogos zarándoklat során.
De azért is fontos a rózsafüzér szimbóluma, mert ahogyan a rózsafüzér körülöleli az imádkozó kezeit, az élő rózsafüzér, mi magunk,
szintén átöleljük a várost, ahol élünk. Ez a mi ajándékunk azok számára, akikkel egy helyen élünk.
Ebben az évben immár mi is plébániaként vehetünk részt az élő rózsafüzér zarándoklaton, így már a mi felelősségünk is, hogy városunk
délnyugati része körül legyen fonva. Éppen ezért ebben az évben már
mi is megszervezzük a gyaloglást és imádkozást.

A mi zarándoklatunk a bazitai Nagy Szent Teréz templomtól indul
október 26-án, szombaton délelőtt 10 órakor. Ezt követően gyalog
indulunk a plébániatemplomhoz. A zarándoklat távolsága tehát kb. 5
km, amelyet kényelmes tempóban fogunk megtenni. Útközben imádkozva és énekelve járunk közben városunkért.
A város különböző pontjairól indult zarándokok a plébániatemplomban közös szentmisén vesznek részt délben, amelyre hívjuk azokat
is, akik nem tudtak a gyaloglásban részt venni. A város plébániái így
egy nagyon szép módon ajándékozhatják meg otthonukat, hiszen
imádságunk minden városlakóért szól.
Számítunk tehát mindenki segítségére és imájára, s találkozzunk
október 26-án, szombaton délelőtt 10 órakor a bazitai templomnál!

Ima a misszionáriusokért
Urunk Jézus, Pásztorunk, Királyunk és Megváltónk,
dicsőítünk amiért köztünk éltél.
Kísérd útjukon misszionáriusaidat,
akik az Evangéliumot hirdetik.
Vigasztald őket megpróbáltatások idején.
Vezesd őket bizonytalanság idején.
Erősítsd őket, ha gyengék.
Adj nekik nyugalmat csalódottság idején.
Bátorítsd őket, ha tétováznak
és vezesd őket parancsaid szerint,
Aki él és uralkodik
az Atyával és a Szentlélekkel
mindörökkön örökké. Ámen.
Mária, Apostolok Királynéja, könyörögj érettük.
Szent József, könyörögj érettük.
Jézusról nevezett Szent Teréz, könyörögj érettük.
Xavéri Szent Ferenc, könyörögj érettük.

HETI HIRDETÉSEK
A heti szentmisék rendje:
Október 21, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára
Október 22, kedd, Boldog II. János Pál pápa, 18 óra: + Károly
Október 23, szerda, Kapisztrán Szent János áldozópap, 18 óra: az
1956-os forradalom áldozataiért
Október 24, csütörtök, Claret Szent Antal Mária püspök,
9 óra: Balogh Gyula temetési szentmiséje
18 óra: + Munkatársak és barátok
Október 25, péntek, Szent Mór püspök, 18 óra: + Róbert
Október 26, szombat, 7 óra: a Mária Légió + tagjaiért
Október 27, vasárnap, Bazita, 9 óra
Kertváros, 11 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére
18 óra: + Klára és István szülők
A mai vasárnap missziós vasárnap, amelyen hitünk terjedéséért, valamint a missziókban élőkért és dolgozókért imádkozunk. A mai perselygyűjtést a missziók javára ajánljuk fel.
Köszönjük szépen mindazok munkáját, akik a héten segítettek az
altemplom takarításában. Hálásak vagyunk azoknak is, akik hétrőlhétre munkálkodnak templomunk tisztán tartásában.
Egész októberben minden esti szentmise előtt negyed 6-tól rózsafüzér ájtatosságot végzünk.
Október 23-án, nemzeti ünnepünkön ünnepi szentmise lesz a Mária
Magdolna templomban délelőtt 9 órakor. Mindenkit szeretettel várnak
a hazánkért és nemzeti hőseinkét végzett közös imádságra.
Ökumenikus imádság lesz október 25-én, pénteken a református
templom előtt a Mónika Hospice Szolgálat szervezésében. Az imádság
után a résztvevők a városháza elé vonulnak, ahol megemlékezést tartanak a hospice nap alkalmából. A program délután fél 5-kor a zsinagógában folytatódik.

