iskolások és egyetemisták számára hittancsoportot is indítunk. Azon
felnőttek, akik nincsenek megkeresztelve vagy nem voltak elsőáldozók, illetve bérmálkozók, a katekumenátusra jelentkezhetnek. Információs és jelentkezési lap a sekrestyében és a hivatalban kapható.
Szeptember 17-én, szombaton ismét megrendezésre kerül a Családfesztivál az Ady iskolában. Az idei fesztivál témája a hagyomány. A
rendezvény 9 órakor kezdődik. Az előadások mellett kisebbek és nagyobbak számára is sokféle kézműves programra is lesz lehetőség. A
fesztivál zárásaként Táncház és néptáncbemutató várja az érdeklődőket. A szervezők mindenkit szeretettel várnak!
A jövő vasárnap, szeptember 18-án lesz plébániánk tanévnyitó
szentmiséje, amelyre hívjuk az iskolásokat és családtagjaikat, valamint
pedagógusaikat.
A Szent Márton Légió véradást szervez plébániatemplomunkban
szeptember 25-én, vasárnap délelőtt. Minden ezzel kapcsolatos információ a hírlevélben található meg.
A botfai templom búcsújára várnak mindenkit szeptember 18-án,
jövő vasárnap. A szentmisével és koncerttel egybekötött ünnep részletes programja a hirdetőtáblán olvasható.
Plébániatemplomunk kórusa megújul, így most újra várják azok jelentkezését, akik szívesen nyújtanának zenei szolgálatot liturgiáinkon.
Részletes információk a hírlevélben olvashatók.
Megérkezett a Martinus és az Örömhír őszi száma. Mindkét magazin az újságos asztalról vásárolható 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
szolgálat: hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2016. szeptember 11.
Évközi 24. vasárnap

Megújul templomi kórusunk
Plébániánk templomi kórusa
az idei ősztől megújul. Nagy szeretettel várjuk a régiek mellett új
tagok jelentkezését is, akik szolgálatukkal szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy templomi liturgiáink és ünnepeink szépek legyenek.
A kórus Dankos Attila vezeti.
Pórábra minden csütörtökön, az
esti szentmise után kerül sor. Az
első próba szeptember 22-én
lesz. A kórustagsághoz nem
szükséges zenei előképzettség, de előnyt jelent, ha alaki tud kottát
olvasni. Minden zenebarátot szeretettel várunk. Minden további információ a kórusvezetőtől kapható meg.

Véradás plébániánkon szeptember 25-én
A Szent Márton Légió újabb jótékonysági akciót szervez szeptember 25-én, vasárnap. Ezúttal véradásra várjuk azokat, akik segíteni sze-

retnének. A véradásra a
plébániatemplom
előtt
felállított sátorban lesz
lehetőség 8.30 óra és
11.30 óra között.
Véradásra 18 és 65 év
közöttiek jelentkezhetnek.
A véradást rövid orvosi
vizsgálat előzi meg, így a
véradás teljes ideje körülbelül fél óra. Kérjük, hogy a véradók feltétlenül hozzák magukkal személyi igazolványukat és TAJ-kártyájukat. Egyúttal kérjük a véradókat,
hogy a véradás előtt reggelizzenek és sok folyadékot igyanak (a véradás ugyanis nem vérvétel, itt szükséges a reggeli).
A véradással kapcsolatos minden információ megtalálható az Országos Vérellátó szolgálat honlapján (ovsz.hu).
Nagy szeretettel bátorítjuk közösségünk tagjait a véradásra, és kérjük, hogy ismerőseik körében is terjesszék a véradás hírét! Ne feledjük,
minden egyes véradó három emberen segít!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Szeptember 12, hétfő, Szűz Mária szent neve, 7 óra: + Erzsébet és
József
Szeptember 13, kedd, Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító, 18 óra: Fatimai Szűzanya tiszteletére
Szeptember 14, szerda, A Szent Kereszt felmagasztalása, 18 óra: +
Tamás és Molnár szülők és + Jenő férj
Szeptember 15, csütörtök, Fájdalmas Szűzanya, 18 óra: A Kiss és
Kovács család élő és elhunyt tagjaiért
Szeptember 16, péntek, Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök
vértanúk, 18 óra: + Endre férj, édesapa, nagyapa
Szeptember 17, szombat, Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító, 7 óra: + János és Irma nagyszülők
Szeptember 18, Évközi 25. vasárnap
7 óra: A Sütő család + tagjai
8.30 óra (Bazita): + János férj, édesapa (2. évf.) és Kálmán és
Benkő nagyszülők
10 óra: + Szidónia, Veronika és Lajos
18 óra: + Lajos édesapa (+ 30. évf.)

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Fitos Bence: 2016. szeptember 4.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Házasságkötés
Gál András – Dr. Sági Veronika Judit: 2016. szeptember 10.
Isten éltesse az új házaspárt!
Temetés
Horváth Mártonné Siska Ilona: 2016. szeptember 6.
Kulcsár László: 2016. szeptember 9.
Nyugodjanak békében!

Az elmúlt vasárnapi perselygyűjtés során 85.420 Ft-ot adományoztak a Testvérek az altemplomban készülő mozaikra. Köszönjük
szépen!
Fatimai esténk lesz kedden, szeptember 13-án, amelyet Gombos
Bálint atya, gencsapáti plébános, egykori zalaegerszegi lelkipásztor
vezet. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órakor szentségimádás, 18 órakor pedig szentmise és körmenet kezdődik. Szeretettel várjuk a Testvéreket!
Csütörtökig várjuk mindazok jelentkezését, akik az ősszel induló
képzéseinken szeretnének részt venni. Középiskolások számára bérmálásra felkészítő csoport indul, valamint a már bérmálkozott közép-

