Plébániai Hírlevél

8.30 óra (Bazita): Volner szülők (25. évf.)
10 óra: + Vilmos és Erzsébet szülők és Gyula és Ferenc testvérek és
+ István
18 óra: + Takács szülők, nagyszülők
A Szent Márton Légió véradást tart a plébániai központban a mai
délelőtt. Az esti szentmise után pedig esti zenére várjuk a zenebarátokat a plébániatemplomba.
A Szent Mónika közösség a sok rendezvény miatt kivételesen a jövő vasárnap találkozik.
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden, szeptember
27-én az esti szentmise után.
Október 1-jén, elsőszombaton reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért
imádkozzuk el.
Megjelent a 2017-es egylapos egyházmegyei falinaptár is, ami 40
Ft-ba kerül. A falinaptáron plébániatemplomunk fatimai szobra és a
fatimai ereklyék szerepelnek.
A Szent András Evangelizációs Iskola Boldogok vagytok kurzust
szervez október 7 és 9 között a Szent Család Óvodában. A részletekről
a hirdetőtábláról és az újságos asztalon kihelyezett szórólapokról lehet
tájékozódni.
A Jézus Szíve Ferences templomban minden héten csütörtökön és
pénteken egész napos szentségimádást tartanak. Szeretettel hívják a
Testvéreket, hogy imádkozzanak hazánkért, családjainkért és betegeinkért.
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

2016. szeptember 25.
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A plébániai Karitász hírei
Közöljük a kedves hívekkel, hogy plébániánk szeptember 19-én 2,5
tonna (összesen 180 láda) szabolcsi almát kapott a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásztól, melyet templomunk karitászcsoportja 135 kertvárosi család között osztott szét. Köszönjük szépen mindazoknak az
önkéntes segítőknek az önzetlen munkáját, akik a szállítás, emelés és
osztás lebonyolításában közreműködtek.

Egy bukdácsoló szent a tanulók védőszentje
Szeptember elején könyörtelenül elkezdődött a tanév. Talán
nehéz elhinni, de van a mennyben egy barátunk, aki teljesen
megérti a félelmeinket, ugyanis
bár 400 évvel ezelőtt, de ő is
átesett pár borzalmas vizsgán,
és egy hajszálon múlott, hogy
nem csapták ki. Nem más ő, mint Copertinói Szent József, a tanulók
védőszentje, aki szívesen beül velünk az iskolapadba, persze nem
azért, hogy súgjon (ahhoz nincs tehetsége), hanem hogy közbenjárjon
értünk Istennél, és a sok kihívás mellett is a fentiekre irányítsa figyelmünket. De ki is ő?

Szent József 1603-ban született az olasz Copertino községben. Családja nagyon szegény volt. 17 évesen felvételét kérte a kapucinusokhoz, ahol aztán laikus testvér lett, azonban néhány hónap múlva szórakozottsága miatt elküldték. Az ebédlőbe menet elejtette a tányérokat, elfelejtette elvégezni a rábízott feladatokat, és úgy tűnt, hogy
mindig máshol jár az esze.
Szent József így egy gazdag rokonánál húzta meg magát, de az is
kitette egy idő után az utcára, mondván, hogy ez egy semmirekellő
fiatalember. Édesanyja ezért egy ferences rokonához fordult, hogy
legalább szolgának vegyék fel az egyik kolostorukba. A szerzetesek
kétkezi munkát adtak neki, beosztották az istálló körüli teendőkhöz, és
a fiatalember minden rábízott feladatot ügyesen ellátott. Alázatával,
kedvességével, bűnbánó lelkületével és imádságos életével hamar
kiérdemelte a szerzetesek tiszteletét, akik 1625-ben egyhangúan megszavazták felvételét a közösségbe.
Elkezdte a papsághoz szükséges tanulmányait, de a vizsgák során
Szent József nyelve mindig összeakadt, és képtelen volt válaszolni.
Eljött az egyik nagy vizsga pillanata, és az egyetlen mondat, amit képes volt elmagyarázni az Evangéliumból, ez volt: „Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.” A vizsgáztató arra kérte, hogy nyissa ki a Bibliát, és ahol megakad a tekintete, azt a mondatot elemezze. József iszonyúan félt, de a gondviselés úgy rendezte, hogy pont azon a mondaton akadt meg a szeme, amelynek tudta a magyarázatát.
Ráadásul azon a vizsgán, amely alapján az elöljárók eldöntötték,
hogy kiket fognak pappá szentelni, a püspök az első tíz jelölt kikérdezésével kezdte, akik annyira csodálatos válaszokat adtak, hogy a főpap
nem tartotta szükségesnek, hogy folytassa a vizsgáztatást. Így aztán
Szent József, aki a következő lett volna a listán, megúszta a dolgot.
Nem csoda hát, hogy ő lett a tanulók védőszentje, főleg azoké,
akiknek ugyanúgy nehézségei vannak a tanulással, mint neki voltak.
1628. március 18-án szentelték pappá, és mivel tudta, hogy nincs tehetsége a prédikáláshoz és a tanításhoz, a bűnösökért való engesztelésnek és imádságnak szentelte életét.
Közbenjárásának hála már élete során is sok csoda ment végbe, és
ennek hatására sokan megtértek. 1663. szeptember 18-án költözött

égi hajlékába. 1753-ban XIV. Benedek boldoggá, majd 1767-ben XIII.
Kelemen szentté avatta.
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Keresztelés
Nádasi Ágoston: 2016. szeptember 18.
Marosvölgyi Benedek: 2016. szeptember 18.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Makasics Szabolcs – Komáromi Mónika: 2016. szeptember 24.
Isten éltesse az új házaspárt!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Szeptember 26, hétfő, Szent Kozma és Damján vértanúk, 7 óra: +
Anna és Zoltán szülők és + nagyszülők
Szeptember 27, kedd, Páli Szent Vince áldozópap
13.30 óra: Gyenese Árpádné Varga Margit temetési szentmise
18 óra: + Mária és Géza szülők és nagyszülők
Szeptember 28, szerda, Szent Vencel vértanú; Ruiz Szent Lőrinc és
társai vértanúk, 18 óra: + József férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor
és + nagyszülők
Szeptember 29, csütörtök, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok, 18 óra: Élő Orsolya
Szeptember 30, péntek, Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító,
18 óra: + Zsuzsanna és Cecília keresztszülők, Rezső és Piroska szülők
Október 1, szombat, Lisieux-i Szent Teréz szűz és egyháztanító, 7
óra: Szülők és testvér
Október 2, Évközi 27. vasárnap
7 óra: + Szülők, férj és testvérek

