Szent Cecília-napi jótékonysági hangverseny lesz a Zárda kápolnában november 25-én, hétfőn 16.30 órai kezdettel.
Idén Zalaegerszegen, a Mindszenty Iskolában kerül megrendezésre
az egyházmegyei családi lelki nap. A szervezők 2013. november 23-án,
szombaton 9 órától várják a családokat Blanckenstein Miklós adventi
gondolatébresztő előadásaival, kerekasztal beszélgetéssel, majd a
püspök atya által celebrált szentmisével. A rendezvény alatt ebédet, a
gyermekeknek külön programot biztosítanak. Jelentkezni lehet: a plébániahivatalban
leadott
jelentkezési
lappal,
vagy
a
www.csalad.martinus.hu honlapon található jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezési határidő holnap, november 18-án zárul. A családi
nap záró szentmiséje plébániatemplomunkban lesz, amely egyúttal a
Hit Évének egyházmegyei lezárása is. Bővebb információ a hirdetőtáblán található.
A Szent Család Óvodában Uzsalyné Dr. Pécsi Rita tart előadást
Miért nem működik a "Százszor megmondtam!"? A sikeres nevelés
kulcsa: az érzelmi intelligencia címmel november 26-án, kedden délután 5 órától.
Továbbra is várjuk önkéntesek jelentkezését, akik segítenének plébániai szórólapjainkat kihordani. Még jó néhány utca nincs lefedve, így
minden segítséget örömmel fogadunk.
A 2014-es egyházmegyei katolikus kalendáriumot 550 Ft-ért lehet
megvásárolni a sekrestyében. A Mária Rádió programfüzeteit pedig a
templom hátuljában lehet átvenni.
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 17. - Évközi 33. vasárnap
Plébániai honlap
Elkészült plébániai honlapunk! Néhány hónappal az indulás után a
facebook mellett most már önálló honlapunk is van. Ezen megtalálhatók állandó információink, valamint a leggyakrabban intézett hivatali
ügyekhez való segítség is. Bemutatkoznak plébániánk közösségei is,
az eseménynaptárban pedig folyamatosan és könnyen követhetővé
válik, hogy mi történik plébániánkon.
Az új honlap a http://zeg3.martinus.hu címen lehet elérni. Kérjük,
vegyenek fel bennünket kedvenceik közé!

A Mária Rádió
A Mária Rádió teljes mértékben önkéntes
szolgálatra épülő és kizárólag adományokból
élő rádió programjainak vázát imádság (naponta Szentmise, zsolozsma, rózsafüzér); keresztény tanítás (hittan, liturgika, szentírásmagyarázat, előadások); gyakorlati segítő
műsorok (családpasztoráció, egészséges
életmód, ifjúsági műsorok, tanúságtételek)
alkotják.
A Mária Rádió reklámot nem sugároz, napi
politikával nem foglalkozik. E missziós rádió célja a mai hiteles keresztény élet és tanítás bemutatásán keresztül a hallgatók lelki megújulása
és növekedése hitben, reményben és szeretetben. Ereje a műsorkészí-

tők és az önkéntesek keresztény elkötelezettsége a Szűzanya közbenjárását kérve és Égi Édesanyai szeretetében bízva.
A Mária Rádió az Egyháztól és államtól jogilag és anyagilag független, de a katolikus egyház tanításához teljes mértékben hű médium,
amit katolikus pap igazgatója garantál. A Mária Rádió II. János Pál, XVI.
Benedek pápa és Erdő Péter bíboros atya áldásával működik.
A magyar Mária Rádió jövőbeli tervei három fő célban foglalhatók
össze. Először is, hogy a missziós feladatot jobban betöltse a rádió és
érje el azokat, akik a hit peremén élnek és vigye el nekik az evangélium megragadó és sodró erejű szavát.
Másodszor, hogy a minőség rádiója legyünk a zenében, a megszólalásokban, a magyar nyelv használatában, a tanításhoz való hűségben
és a közösség, a család építésében.
Harmadszor, hogy a Mária Rádió országos rádió legyen, földi frekvenciákon legalább 5 millió embert érjünk el. S ezekkel a célokkal
szolgáljuk a misszió ügyét, hogy segítsünk a lelkek megmentésében
és Magyarország újra keresztény legyen.
Plébániai karitász-csoport alakul
Plébániai karitász-csoportot szeretnénk alapítani, amelynek feladata a szeretetszolgálat: a szegények, betegek és rászorulók segítése.
Kezdeti feladataink között elsősorban a különböző alkalmi akciók és
adománygyűjtések lebonyolítása (pl. adventi vagy nagyböjti adománygyűjtés), valamint a plébániánk területén levő házhoz kötött betegek látogatásának megszervezése lesz. Aki szívesen tevékenykedne
a szeretetszolgálat területén, kérjük, hogy jelentkezzen a sekrestyében
vagy a plébánián.

HETI HIRDETÉSEK
A heti szentmisék rendje:
November 18, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára

November 19, kedd, Árpád-házi Szent Erzsébet, 18 óra: + Margit
November 20, szerda, 18 óra: + Imre édesapa és fia György
November 21, csütörtök, A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a
templomban, 18 óra: Élő Eszter, Szandra és András
November 22, péntek, Szent Cecília szűz és vértanú, 18 óra: Élő József és családja
November 23, szombat, Szent I. Kelemen pápa és vértanú; Szent
Kolumbán apát, 7 óra: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért
15 óra: Egyházmegyei Családi Lelki Nap szentmiséje
November 24, vasárnap, Krisztus, a mindenség Királya,
Bazita, 9 óra: + Lukács Jenőné
Kertváros, 11 óra: + Géza férj, Szülők és Nagyszülők
18 óra: + Margit és Ferenc szülők
Ma minden szentmise után a Mária Rádió önkéntesei tartanak rövid
tájékoztatót, amelyet követően fel lehet iratkozni a Mária Rádió programfüzetére.
A jövő vasárnap lesz az egyházi év utolsó vasárnapja: Krisztus Király
ünnepe. Az esti szentmise előtt fél 6-tól elimádkozzuk a Jézus Szíve
litániát és a felajánló imádságot az eucharisztikus Jézus előtt. Mindazok, akik ezen az ájtatosságon részt vesznek, a szokott feltételekkel
teljes búcsút nyerhetnek.
A jövő vasárnapi perselygyűjtés összegét a Karitász javára ajánljuk
fel. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Szent Erzsébet-napi körlevele megtalálható honlapunkon.
Plébániánk legújabb közösségeként karitász-csoportot szeretnénk
indítani. Az induló plébániai karitász kezdeti feladatai a különböző
alkalmi akciók és adománygyűjtések lebonyolítása, valamint a beteglátogatás megszervezése lesz. Aki szívesen tevékenykedne a szeretetszolgálat területén, kérjük, hogy jelentkezzen a sekrestyében vagy a
plébánián.
A Mindszenty iskolában pályaválasztási tájékoztató lesz a leendő
gimnazisták számára november 21-én és december 5-én. Részletes
információ a hirdetőtáblán található plakáton, valamint az iskola honlapján szerepel.

