A csíksomlyói Árvácska együttes ma az esti szentmisén lát el zenei
szolgálatot, amely után közös játékra és együttlétre várjuk a Testvéreket.
Holnap a Szűzanya mennybevételét ünnepeljük. Egyházunk ezen a
napon szentmisén való részvételt kér tőlünk. A plébániatemplomban
reggel 7 órakor és este 6 órakor, Bazitán pedig délután fél 5-kor van
szentmise.
Szombaton, augusztus 20-án hazánk védőszentjét, Szent István királyt ünnepeljük. Ezen a napon csak 10 órakor van szentmise a plébániatemplomban, amelyen megáldjuk az új kenyeret.
A Szent Márton Légió 24 órás bibliaolvasást szervez augusztus 26a, péntek délutántól a Dísz téren. Szeretettel várjuk azok jelentkezését,
akik egy-egy szakaszt a Szentírásból szívesen felolvasnának, s ezzel
tennének tanúságot mások előtt. Minden további információ a Hírlevélben szerepel.
Plébániánk a nemesapáti plébániával közösen zarándoklatot indít
Marizell-be szeptember 24-én, szombaton. A rendelkezésre álló 30
helyre közösségünk tagjainak jelentkezését a plébánia hivatalban várjuk a 3500 Ft-os részvételi díj egyidejű befizetésével.
Mód Miklós atya két új könyvét az újságos asztalról lehet megvásárolni: A személy női szemmel és a személy férfi szemmel címmel. A
könyvek 1800 Ft-ba kerülnek.
A Martinus augusztusi száma és a Mária Rádió programfüzete is az
újságos aszalton található meg.
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

Plébániai Hírlevél
2016. augusztus 14.
Évközi 20. vasárnap

24 órás bibliaolvasás városunkban
A Szent Márton Légió újabb akciót szervez a Szent Márton
Jubileumi Évhez kötődően. Miután már
több alkalommal a
jótékonykodás területén nagyszerű munkákat végeztek el a Légió
tagjai, ezúttal lelki
ajándékkal szeretnék meglepni városunk lakóit, hiszen Szent Márton
életében is a jótékonykodásnak csak akkor van értelme, ha azzal megfelelő lelkület is társul, amely nem csupán a földi életet kívánja jobbá
tenni, hanem az örök élet lehetőségét és értékét is megmutatja mindenkinek. A legújabb akció éppen arról szól, hogy tudatosítsuk az
emberekben a lelki értékek prioritását.
Sokan vannak városunkban, akik különböző okokból kifolyólag
nem járnak templomba. Így bár hívjuk őket, sokszor nem tudunk találkozni velük. Őket szeretnénk megszólítani azzal, hogy most mi megyünk hozzájuk. Ezért találtuk ki a 24 órás bibliaolvasás című programot, amelyhez bárki csatlakozhat akár felolvasóként, akár hallgatóként. A bibliaolvasás helyszíne a Dísz tér lesz, ahol mindenki találkozhat sátrunkban Isten szavával. A program augusztus 26-a, péntek dé-

lután 3 órakor kezdődik, s
másnap, szombaton délután 3
órakor ér véget.
A Szentírás olvasására bárki
jelentkezhet, aki szívesen vállalja, hogy mások előtt mikrofonba hangosan és szépen
olvassa a Szentírást a kijelölt
szakasztól függően 5-20 percig. A Szentírást a szervezők
biztosítják. A felolvasóknak
csupán annyi a dolguk, hogy a
kijelölt idő előtt 10 perccel a
helyszínen jelentkezzenek a
szervezőknél.
A program szervezése érdekében kérjük, hogy aki felolvasást vállal, szíveskedjék a plébánia
email címén (zeg3@martinus.hu) vagy személyesen a plébánia hivatalban jelentkezni. A további információkat a jelentkezők itt kapják
meg. Számítunk továbbá férfiak segítségére is, akik az éjszaka során a
rendre felügyelnek és a felolvasókra vigyáznak. Az ő jelentkezésüket is
a plébánia hivatalban várjuk.
Nagy szeretettel várjuk a Testvérek jelentkezését erre az izgalmas
missziós kalandra, ami reményeink szerint nem csupán városunk lelki
gazdagodását fogja szolgálni, hanem hatékony tanúságtétellé és is
válik városunk keresztény közösségei részéről.

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELÉNEK ÜNNEPE – AUGUSZTUS 15, HÉTFŐ
Plébániatemplom: 7 óra és 18 óra
Bazita: 16.30 óra

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE – AUGUSZTUS 20, SZOMBAT
Plébániatemplom: 10 óra

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Tóth Boróka: 2016. augusztus 7.
Simai Farkas Bercel: 2016. augusztus 7.
Isten hozta közösségünk új tagjait!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Augusztus 15, hétfő, Szűz Mária mennybevétele
7 óra: + István
16.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
18 óra: + Györgyi és Ferenc
Augusztus 16, kedd, Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk
7 óra: Püspök atya szándékára
9 óra: Sziva Angyalka temetési szentmiséje
Augusztus 17, szerda, 7 óra: Molnár és Marton nagyszülők
Augusztus 18, csütörtök, Eudes Szent János áldozópap
7 óra
8 óra: Méhes József temetési szentmiséje
Augusztus 19, péntek, Szent Bernát apát és egyháztanító, 7 óra: +
Ferenc, Julianna és Zsuzsanna
Augusztus 20, szombat, Szent István király, 10 óra: + József, Sándor
és Zsuzsanna
Augusztus 21, Évközi 21. vasárnap
7 óra
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Szidóna, Veronika és Lajos
18 óra: + Anna és István szülők, nagyszülők
Az elmúlt vasárnap 88 365 Ft-ot adományoztak a Testvérek az altemplomban készülő mozaikra. Köszönjük szépen!

