Plébániai Hírlevél

10 óra: + Szülők
18 óra: + Antal férj, édesapa
A héten kedden és csütörtökön kivételesen nincs hivatali szolgálat
a plébánia hivatalban.
Szentségimádás és közbenjáró imádságot tartunk kedden, június
28-án az esti szentmise után.
Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét üljük június 29én, szerdán. Az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége idei közgyűlését június 29én, szerdán, 17 órakor tartja a Mindszenty iskola könyvtári olvasójában. Szeretettel várják a KÉSZ-tagokat.
Elsőpénteken, július 1-jén 17 órától a Karitász-csoport tart imaórát.
Másnap, elsőszombaton reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk.
A jövő vasárnap a Szentatya apostoli munkájának támogatására
gyűjtjük a Péter-filléreket.
A jövő vasárnap az esti szentmisében Lendvai Zoltán atya, Zalaegerszegről származó lelkipásztor mutat be ezüstmisét templomunkban pappá szentelésének 25. évfordulóján. A rendkívüli ünnepre különleges buzgósággal várjuk a Testvéreket, hogy együtt köszönhessük
meg Zoltán atya papi szolgálatát!
Újra várjuk azon évek vagy évtizedek óta együtt élő párok jelentkezését, akik a nyári időszakot kihasználva szeretnének szentségi házasságot kötni. Információs lap a hivatalban és a sekrestyében kérhető.
Honlap

Facebook

Hírlevél

Imacsoport

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett
utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap:
http://zeg3.martinus.hu • Keressen minket a Facebook-on is! • Hivatali
idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 1617 óra vagy telefonos egyeztetéssel

2016. június 26.
Évközi 13. vasárnap

Személyi változás plébániánkon
Dr. Veres András püspök
atya rendelkezésének megfelelően az erre az évre szóló
lelkipásztori áthelyezések augusztus 1-jével lépnek életbe.
Ebben az évben ez plébániánkat is érinti.
Két év után Püspök atya áthelyezi Szilárd atyát a gércei
plébániára, ahol kisegítő lelkészként fogja lelkipásztori munkáját tovább folytatni. Hálásak vagyunk neki az itt eltöltött két évért, s azért a szolgálatért, amelyet körünkben végzett ebben az időben. Új szolgálati helyén végzett munkájához pedig sok erőt és a Jóisten áldását kívánjuk.
Püspök atya egyúttal megszünteti plébániánkon a kápláni státuszt.
Augusztus 1-jével pedig megalapította a zalaegerszegi kórházlelkészséget, amelynek első lelkészévé Kovács Richárd atyát, jelenlegi lenti
káplánt nevezte ki. Püspök atya az új kórházlelkész lakásául plébániánkat jelölte ki, egyúttal megbízta, hogy kisegítő lelkipásztorként vegyen részt plébániai közösségünk életében. Nagy szeretettel várjuk
Richárd atyát, és kórházi, valamint plébániánkon végzett munkájának
eredményességért már most imádkozunk.

Ez a rendelkezés plébániai közösségünk számára is jelentős változásokat fog hozni, hiszen mindazokat a feladatokat, amelyeket eddig
két lelkipásztor látott el, most egy lelkipásztornak kell megtennie, még
ha egy kis segítséggel is. A kisegítő lelkipásztor nem káplán, vagyis
elsődleges feladata nem a közösségben végzett munka lesz, hanem
kórházi munkájának függvényében és egyéb lehetőségei szerint tud
részt venni közösségünk életében. Ez azt jelenti, hogy a lelkipásztori
jelenlét bizonyos területeken szükségszerűen csökkenni fog. Püspök
atya rendelkezése szerint Richárd atya nem vállalhatja temetési szertartás végzését, nem személyi, hanem lelkipásztori okok miatt. Ez azt
jelenti, hogy az egyéb ellátandó feladatok mellett az összes temetés
végzése egy lelkipásztor feladata lesz. A temetések nagy száma miatt
azonban keresnünk kell a lehetőséget a helyzet kezelésére. Főleg mivel a temetések időpontja sokszor egybeesik hittanóráink időpontjaival is. Ebből szinte szükségszerűen következik, hogy a plébániai közösségek, liturgikus szertartások és egyéb feladatok ellátásában sokkal
nagyobb rész fog hárulni a lelkipásztori munkatársakra, a közösségek
tagjaira, valamint plébániai közösségünk minden tagjára, hogy a lelkipásztorok elsősorban azokra a feladatokra tudjanak összpontosítani,
amelyek a legszorosabban hozzátartoznak szolgálatukhoz, s amelyet
más nem tud átvenni tőlük.
Mindennek konkrétumait majd csak augusztustól tudjuk kidolgozni, amikor már látni fogjuk az új helyzetet, valamint annak gyakorlati
működését. Az új helyzetben viszont mindenki segítségére, megértésére és türelmére szükség lesz, amit már előre nagy szeretettel kérünk.
Közösségünk most egy korábban nem tapasztalt nehéz időszak előtt
áll, de közösen ezen a nehézségen is úrrá tudunk lenni. Különlegesen
is fontos most, hogy imádkozzunk közösségünkért, valamint szeretetünkkel és türelmünkkel most még inkább ajándékozzunk meg másokat, hogy a megosztás és szétszórás lelke senkibe ne tudjon megkapaszkodni, s ez által romboló hatásával még nagyobb nehézséget
okozni. Aki a feladatot adja, az erőt is meg fogja adni hozzá, hogy azt
hűségesen, tisztességesen és szeretettel tudjuk elvégezni. Ehhez kérem plébániai közösségünk minden tagjának támogatását!
Róbert atya

Lendvai Zoltán atya ezüstmiséje
pappá szentelésének 25. évfordulóján
2016. július 3-án, vasárnap 18 órakor lesz
plébániatemplomunkban

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Győrffy Péter – Monika Łuszkiewicz: 2016. június 18.
Isten éltesse az új házaspárt!
Temetés
Tóth János: 2016. június 21.
Markó Zoltán: 2016. június 21.
Draskovics Emilné Márfi Éva: 2016. június 24.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Június 27, hétfő, Szent László király, 7 óra: Püspök atya szándékára
Június 28, kedd, Szent Iréneusz püspök és vértanú
12.15 óra: Hóbor Mária Gizella temetési szentmiséje
18 óra: + József édesapa
Június 29, szerda, Szent Péter és Szent Pál apostolok, 18 óra: + Szülők
Június 30, csütörtök, A római Egyház elő szent vértanúi, 18 óra: +
Ilona és László testvérek, és Ilona édesanya
Július 1, péntek, 18 óra: + József férj, édesapa, nagyapa
Július 2, szombat, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, 7 óra: Hálából
a Szűzanyának
Július 3, Évközi 14. vasárnap
7 óra
8.30 óra (Bazita): + Ekler János (9. évf.)

