November 9, szombat, a Lateráni bazilika felszentelése, 7 óra: +
Ilona, Géza és Teréz
November 10, vasárnap, Bazita: 9 óra: + Sárdi Sándor és Nagyszülők
11 óra: + Márton édesapa, Szülők és Nagyszülők
18 óra: + Ferenc
Elsőcsütörtökön, november 7-én szentségimádási óra lesz a lelkipásztorokért és papi hivatásokért délután 5 órakor.
A leendő bérmálkozók következő találkozója november 8-án, pénteken délután 3 és 6 óra között lesz a plébánián.
A jövő szombaton 10 órakor ünnepi püspöki szentmise lesz Szombathelyen a Székesegyházban Szent Mártonnak, Egyházmegyénk védőszentjének ünnepén. Az ünnepre szeretettel várják az Egyházmegye
híveit.
A héten felállítják a plébániatemplom keresztelőkútját. Amennyiben
sikeresen befejezik a munkát, a jövő vasárnapi szentmise keretében
sor kerül a keresztelőkút megáldására.
Megérkezett a novemberi Martinus, amely 150 Ft-ba kerül. Megjelent egyházmegyénk 2014-es kalendáriuma is, amelyet a sekrestyében
lehet megvásárolni 550 Ft-ért. A Mária Rádió imafüzeteit pedig a
templom hátuljában lehet átvenni.
Örömmel hirdetjük, hogy immár Zalaegerszegen és környékén is
fogható a Magyar Katolikus Rádió a 92,9 Mhz-en.
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. november 3. - Évközi 31. vasárnap
Templomi munkálatok
Épületeink karbantartása és szépítése
folyamatos feladat. Ez nem csupán az
állagmegőrzés miatt fontos, hanem
azért is, mert a külső hű képet ad a belső tartalomról, így közösségünk szellemisége nagymértékben láthatóvá válik
közös épületeink és helységeink milyenségén. Különleges módon is igaz mindez, ha templomainkról van szó, hiszen
a templom elsősorban a Jóistené, akinek
a legszebbet adjuk dolgaink közül. De gondolunk az utánunk következő nemzedékekre is, hogy a számunkra oly kedves templomokba ők is
elmehessenek, s imádkozhassanak bennük.
A mostani őszi időszak is tartogat kisebb-nagyobb munkákat és újdonságokat. Bazitán az elmúlt héten elkészült a templom szigetelése,
amely immár megakadályozza a templom falának további nedvesedését. A fal átvágását követően saválló acéllemezt préseltek a falba,
amely nem engedi felfelé terjedni a nedvességet. Ez a talán kevésbé
látványos, de nélkülözhetetlen munka feltétele volt bármilyen további
külső vagy belső felújításnak.
A plébániatemplomban elkészült a kápolna új ambója, amely méltó
környezetet biztosít Isten igéje hirdetésének. A templom oldalsó bejárata, a sekrestye ablaka, valamint a templom előtti padok pedig le
lettek festve. A héten pedig felállítják az új keresztelőkutat is, amely
saját helye lesz a keresztény életbe beavató első szentségnek.

A templom eredeti tervei szerint a keresztelőkút helye a jobb oldalon található ablakmélyedés. Ezzel szépen kifejeződik az oltár két oldalán a keresztény élet két fontos szentsége: jobbra a keresztelőkút,
amelyen keresztül belépünk az Egyházba, baloldalon pedig a tabernákulum, amelynek kenyere táplál minket és megőrzi bennünk a kereszteléskor megkapott megszentelő kegyelmet. Éppen ezért a héten a
Szűzanya szobra átköltözik a templom bal oldalára, a tabernákulum
mellé. Így Jézus és édesanyja egymás mellett helyezkednek majd el
templomunkban.
A keresztelőkút felállítása egy újabb lépés afelé, hogy templomunk
egyre jobban hasonlítson a megálmodott tervekhez, és igazi méltó
otthona lehessen minden korosztálynak. A liturgikus előírások megtartásával továbbra is igyekszünk mind szebbé tehessük liturgiáinkat, s
ezáltal a Jóistennek mind szebbet adni. Így tekintsünk erre a mostani
változásra is.

legi rend szerint minden héten a vasárnapi szentmise előtt 10 órakor
vannak. Bővebb információt Domján József kántornál kérhető, s jelentkezni is nála lehet.

Jegyes hétvége Szekszárdon
Jegyesek számára szóló rövid lelkinapok lesznek Szekszárdon november 15-17 között. Érdeklődni a plébánia hivatalban lehet.

A sivatagi atyák bölcsessége
Egy alkalommal megkérdezték az öreg szerzetestől: - Miért van az,
atya, hogy amíg a cellatársad zsoltárokat énekel, te odaállsz az ablakba? - Nehogy mások azt higgyék, hogy kínzom.

Anyakönyvi hírek
HETI HIRDETÉSEK
Keresztelések
Szabó-Kerkai Hanna: 2013. október 27.
Ábrahám Liza: 2013. október 27.
Isten hozta közösségünk új tagjait!

Tudta-e?
Tudta-e, hogy templomi énekkarunk folyamatosan várja az énekelni szerető hívők csatlakozását? A vasárnapi és az ünnepi liturgiákat az
énekkar teszi még ünnepélyesebbé. A kórus tagjai gyakran betöltik az
előénekesek szerepét is, amikor antifónát vagy zsoltárt énekelnek. De
vezetik a közösé éneklést is, hogy az minél inkább igazi imádsággá
válhasson.
Énekkarunkba bármikor lehet jelentkezni. A tagságnak nem feltétele, hogy a jelentkező tudjon kottát olvasni. Az énekkari próbák a jelen-

A heti szentmisék rendje:
November 4, hétfő, Borromeo Szent Károly püspök
7 óra: A plébánia híveiért
8 óra: Molnár Teréz temetési szentmiséje
November 5, kedd, Szent Imre herceg, 18 óra: + Piroska, Mária és
Dezső
November 6, szerda, 18 óra: + Anna, Teréz és Imre
November 7, csütörtök, 18 óra: Az Apatoczky-Pataki-Sáráf család
élő és + tagjai
November 8, péntek,
10.30 óra: Németh Józsefné Almási Mária temetési szentmiséje
18 óra: + István férj

