A karácsonyi időszak elmúltával, holnap, hétfőn, 8.30 órától lesz a
karácsonyfák lebontása a plébániatemplomban. Szeretettel kérjük a
munkához a Testvérek segítségét!
Plébániánk katekumenjének exorcizmus-szertartására várjuk a Testvéreket január 12-én, kedden, a 18 órai szentmisére.
Januári fatimai esténket szerdán Császár István általános helynök
vezeti. A szokások szerint 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk,
17 órától szentségimádási óra lesz, 18 órakor pedig szentmise és Mária-ájtatosság. Szeretettel várunk mindenkit!
A nagy érdeklődés miatt a január 16-i szombathelyi autóbuszos zarándoklatra második autóbuszt is indítunk. Erre még van néhány szabad hely. Mivel a programban közös ebéd is szerepel, kérjük azokat is,
akik autóval indulnak útnak és szeretnének az ebéden részt venni,
szíveskedjenek jelentkezni. Az ebéd díja 800 Ft.
A következő három vasárnap valamennyi szentmise után lehetőség
nyílik az idei egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére.
Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy szíveskedjenek élni ezzel a lehetőséggel. Egyúttal hálásan köszönünk minden adományt, amellyel
plébániai közösségünket támogatják!
A jövő vasárnap 16 órakor zenés dicsőítés lesz a plébániatemplomban, amely egyúttal az ökumenikus imahét idei programjának nyitórendezvénye is lesz. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
A Szent András Evangelizációs Iskola két hétvégés Jézus kurzust
szervez januárban és februárban. Információs és jelentkezési lap az
újságos asztalon található.
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Urunk megkeresztelkedése

Egyházközségi hozzájárulás – Kertváros
Az év elején rendszerint hasznos tisztáznunk mindazt, ami az egyházközségi hozzájárulással kapcsolatos. Amint a Testvérek már az elmúlt évekből jól tudják, az egyházközségi hozzájárulás egy önkéntes
felajánlás, amellyel a hívő támogatja saját egyházi közössége működését. Mivel egy plébánia semmilyen rendszeres állami támogatást nem
kap működéséhez, az egyházközségi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel
együtt) képezi azt az anyagi bázist, amely miatt a plébánia működni
tud. A befizetett egyházközségi hozzájárulás teljes egészében a plébánia céljaira használjuk fel. Az egyházközségi hozzájárulás mértékét a
szombathelyi egyházmegyei zsinat határozta meg, amely az éves nettó jövedelem 0,5 %-ában lett megállapítva. Az egyházközségi hozzájárulás fizetését azoktól kérjük, akik önálló jövedelemmel rendelkeznek.
Alacsony jövedelmű nyugdíjasok, kismamák, ill. munkanélküliek esetében kedvezményes összeg megállapítására van lehetőség. Az alábbi
táblázat segít eligazodni a 0,5 %-os aránnyal kapcsolatban.
Plébániánkon adószedő nem járja végig a lakásokat. Így amennyiben ilyet tapasztalnak, fontos tudni, hogy nem plébániánk számára
gyűjtenek adományokat. Szeretettel kérjük plébániánk híveit, hogy az
alább felsorolt módokon szíveskedjenek befizetni egyházközségi hozzájárulásukat:
Személyes befizetés: személyesen a plébánia hivatalban és a sekrestyében szentmisék után
Csekkes befizetés: Postai befizetésre használható csekkeket ebben
az évben is évértékelő körlevelünkkel együtt minden postaládába el

fogunk juttatni. Csekkes befizetés esetén fontos a befizető nevének és
címének pontos és olvasható felvezetése, valamint hogy a csekk jobb
felső sarkában található közlemény rovatba a befizető felírja, hogy
„egyházközségi hozzájárulás”, valamint az évet, amelyre fizetni
szeretne. Ezen felül, ha több személy nevében fizet egy csekken,
akkor azt is fel kell írni, hogy a befizetőn túl kiknek a nevében
fizet.
Banki átutalás: Ebben az esetben az átutalás közlemény rovatába be kell írni a befizető lakcímét, a tényt, hogy egyházközségi
hozzájárulás, az évet, amelyre fizet, valamint azok nevét, akik
számára a befizető mellett fizetni szeretne. A plébánia CIB banknál
vezetett számlájának banki adatai: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia, 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. Bankszámlaszám:
10700110-68015657-51100005.
Hálásan köszönünk minden adományt, amellyel hozzájárulnak plébániánk működéséhez!
Havi nettó jövedelem

50.000.55.000.60.000.65.000.70.000.75.000.80.000.85.000.90.000.95.000.100.000.105.000.110.000.115.000.120.000.125.000.130.000.135.000.-

Egyházközségi hozzájárulás mértéke
Havonta (tájékoztató)
Évente
250.275.300.325.350.375.400.425.450.475.500.525.550.575.600.625.650.675.-

3.000.3.300.3.600.3.900.4.200.4.500.4.800.
5.100.5.400.5.700.6.000.6.300.6.600.6.900.7.200.7.500.7.800.8.100.-

140.000.145.000.150.000.155.000.160.000.165.000.170.000.175.000.180.000.185.000.190.000.195.000.200.000.-

700.725.750.775.800.825.850.875.900.925.950.975.1000.-

8.400.8.700.9.000.9.300.9.600.9.900.10.200.10.500.10.800.11.100.11.300.11.700.12.000.-

Anyakönyvi hírek
Temetés
Dolgos Lászlóné Horváth Irén: 2016. január 6.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
Január 11, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára
Január 12, kedd, 18 óra: + Szülők és nagyszülők
Január 13, szerda, Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító, 18 óra: +
György és Julianna
Január 14, csütörtök, 18 óra: + Szülők, nagyszülők és hozzátartozók
Január 15, péntek, Remete Szent Pál, 18 óra: + Családtagok
Január 16, szombat, 7 óra
Január 17, Évközi 2. vasárnap
7 óra: + János férj, édesapa
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Szülők és nagyszülők
18 óra: + Margit és Jenő szülők, Róza és Károly testvérek
Az elmúlt vasárnap 95 755 Ft-ot ajánlottak fel a Testvérek az altemplomban készülő mozaikra. Köszönjük szépen!

