Ugyanezen a napon, február 11-én, Karitászgyűlés lesz a kápolnában, amelyre minden karitász tagot és önkéntest szeretettel várunk.
Fatimai esténk lesz február 13-án, szombaton, amelyet Szeghy Csaba atya vezet. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk, 17 órától
szentségimádási óra lesz, 18 órakor pedig szentmise és Máriaájtatosság. Nagy szeretettel várjuk a Testvéreket! Szombaton reggel 6
órakor is van hajnali szentmise.
A jövő vasárnap minden szentmise után a hamvazás
szentelményében részesülhetnek a Testvérek.
E héten rendezik meg a Házasság hete programsorozatot, amelynek részletes programja a hirdetőtáblán és az újságos asztalon található. Nagy szeretettel hívjuk a Testvéreket plébániai alapítványunk
első rendezvényére, amely a Házasság hetéhez kapcsolódik. Február
9-én, kedden 17.30 órakor a Zalaegerszegi Törvényszék dísztermében
Dr. Csókay András, idegsebész, agykutató tart előadást A házasság
ereje örömök és tragédiák elfogadásában címmel.
Kérjük a Rózsafüzér Társulat minden tagját, hogy a számukra készített dokumentum javított változatát újra szíveskedjenek átvenni a sekrestyében.
Szeretettel kérjük a Testvérek segítségét, hogy évértékelő szórólapjaink újra eljuthassanak plébániánk családjaihoz. Kérjük, hogy aki egyegy utcában vállalja a szórólapok kihordását, szíveskedjék jelentkezni
a sekrestyében. Hálásan köszönjük a segítséget!
Megjelent az Örömhír magazin új száma, valamint a februári
Martinus, amelyek az újságos asztalról vehetők fel.
Honlap
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Plébániai alapítványunk első rendezvénye
Plébániánk alapítványa, a Mindszenty Emléktemplom Plébániai
Alapítvány előadássorozatot szervez Tanúságtevők címmel. Ebben
olyan közéleti személyiségeket hívnak meg a szervezők, akik a maguk
területén jelentős dolgot vittek végbe, s emellett példamutató módon
élik meg keresztény hitüket is.
Az első előadásra a Házasság Hete programsorozat keretében kerül
sor február 9-én, kedden 17.30 órakor a Zalaegerszegi törvényszék
dísztermében. Dr. Csókay András idegsebész, agykutató előadásának
címe: A házasság ereje örömök és tragédiák elfogadásában.
A Mindszenty Emléktemplom Plébániai Alapítvány célkitűzése,
hogy segítse a plébániatemplom működését, valamint olyan programok és képzések megtartását, amelyek segítenek az egyes élethelyzetekben felelős döntés meghozatalában. Kiemelt terület ezzel kapcsolatban a fiatalok és a családok segítése.
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9. Kifejezzük a Fiú és a Lélek származását. Azzal, hogy elsőként a
homlokunkat érintjük, felidézzük, hogy az Atya a Szentháromság első
Személye. Kezünk leeresztésével „kifejezzük, hogy a Fiú az Atyától
származik”. Azzal pedig, hogy a Szentlelket említjük harmadikként,
utalunk rá, hogy a Lélek az Atyától és a Fiútól származik – mutat rá
Szalézi Szent Ferenc.

10. Megvalljuk a hitünket. A megtestesülésbe, a keresztre feszítésbe és a Szentháromságba vetett hitünk kifejezésével „kis hitvallást”
teszünk, melyben szavainkkal és mozdulatainkkal hitünk lényegi igazságait nyilvánítjuk ki.
11. Segítségül hívjuk Isten nevének hatalmát. A Szentírás szerint
Isten nevének hatalma van. Szent Pál írja: „Jézus nevére hajoljon meg
minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.” (Fil 2,10) A János-evangéliumban pedig maga Jézus mondja: „Amit a nevemben
kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban,
bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.” (Jn 14,13–14)
12. Vállaljuk Krisztussal együtt a keresztre feszítést. Aki követni
akarja Krisztust, annak az Úr szavai szerint meg kell tagadnia magát, és
fel kell vennie a keresztjét (Mt 16,25). „Krisztussal engem is keresztre
feszítettek” – írja Pál apostol (Gal 2,19). Amikor keresztet vetünk, kinyilvánítjuk, hogy igent mondunk a tanítványságnak erre a feltételére.
Forrás: párKatt.hu (Forrás: catholicexchange.com)
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Miklós Máté: 2016. február 6.
Isten hozta közösségünk új tagját!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
Február 8, hétfő, Emiliáni Szent Jeromos; Bakhita Szent Jozefina
szűz, 7 óra: A Plébánia híveiért
Február 9, kedd
12 óra: Tóth Károly temetési szentmiséje
18 óra: + Vilma és Tibor
Február 10, Hamvazószerda
6 óra
18 óra: + Ferenc

Február 11, csütörtök, 18 óra: Betegekért
Február 12, péntek
13.30 óra: Simon Béla Árpád temetési szentmiséje
18 óra: + Mária és József szülők
Február 13, szombat
6 óra
18 óra: + Ferenc
Február 14, Nagyböjt 1. vasárnapja
7 óra: + István férj, édesapa, nagyapa
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Hilda édesanya
18 óra: + Ilona és Gyula szülők
A mai vasárnap perselyadományát az altemplomban készülő mozaikra ajánljuk fel. A szentmisék után pedig balázsáldásban részesítjük
azokat, akik azt kérik.
Február 8-án, holnap, fél 5-től szeretettel várják a Mindszenty iskolába a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskolára felkészítő foglalkozásra. A részletes programról a kihelyezett plakátról tájékozódhatnak az érdeklődők.
Február 10-én, Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti időszak.
Ebben az évben is hajnali szentmisékre várjuk a Testvéreket minden
szerdán és szombaton reggel 6 órától. A hajnali szentmisék segítenek
különleges módon is megszentelni ezt a nagyon fontos időszakot.
Minden hajnali szentmise után a zsolozsmát imádkozzuk el. Hamvazószerdán reggel 6 órakor és este 6 órakor is lesz szentmise. Ezen kívül
minden nagyböjti pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk 17 órától
a templomban.
Ne feledjük a szent időszak böjti fegyelmét: Hamvazószerda szigorú böjti nap, vagyis 14 éves kortól hústilalom van, 18 és 60 év között
pedig ezen kívül háromszor szabad étkezni, amelyek közül csak egyszer lehet jóllakni. Nagyböjt minden péntekén hústilalom van a 14
éven felülieknek.
Február 11-én, csütörtökön közösen részesülhetnek a betegek
szentségében mindazok, akik azt kérik. Kérjük, hogy akik felvennék a
szentséget, szíveskedjenek még ma feliratkozni a sekrestyében.

