Október 8, szombat, Magyarok Nagyasszonya, 7 óra: + Mihályok és
Teréz
Október 9, Évközi 28. vasárnap
7 óra: + László
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Szidónia, Veronika és Lajos
11.30 óra: A Plébánia híveiért
18 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére
A Szent Mónika közösség ma 17 órakor találkozik a kápolnában.
Október a Szűzanyának szentelt hónap. Minden esti szentmise előtt
17 órától rózsafüzér-ájtatosságot végzünk.
Október 6-án, elsőcsütörtökön 17 órától szentségimádási órát tartunk a lelkipásztorokért és papi hivatásokért.
Október 7-én, elsőpénteken Rózsafüzér királynőjének ünnepe lesz.
Ezen a napon a város plébániái közösen imádkoznak városunkért plébániatemplomunkban. 17 órától rózsafüzér ájtatosságot végzünk, 18
órakor pedig szentmisét mutatunk be. Mindenkit szeretettel várunk!
A jövő vasárnap lesz plébániánkon a negyedik osztályosok elsőáldozása. Ezen a napon a megszokott időpontokon kívül 11.30 órakor is
lesz szentmise, s ez lesz majd az elsőáldozási szentmise, amelyre plébániai közösségünk minden tagját szeretettel várjuk. Kérjük a Testvéreket, imádkozzanak elsőáldozóinkért és családtagjaikért!
Plébániánk hétfájdalmas rózsafüzért készíttetett, amelyet a sekrestyében lehet megvásárolni 1300 Ft-ért. A rózsafüzér imádkozásának
módja a Hírlevélben található leírva.
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. október 2.
Évközi 27. vasárnap

Mercédesz nővér hazaköltözött
Isten akaratában megnyugodva, fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
TÓTH MÁRIA
Mercédesz nővér CND
a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend szerzetesnővére,
a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
indításában és működésében
aktív szerepet vállaló nővér, kántor, hitoktató
2016. szeptember 23-án, életének 88., szerzetességének 67. évében
az örökkévalóságba költözött.
Lelki üdvéért gyászmisét mutattunk be
szeptember 29-én, csütörtökön 18 órakor
a zalaegerszegi Zárda kápolnában.
Testét, végakaratának megfelelően, 2016. október 1-jén 11 órakor
a győri Szentlélek templomban helyeztük örök nyugalomra.
A koszorúra, virágra szánt összeget
a Szentlélek templom támogatására ajánlhatják fel.
A Notre Dame Rend nővérei

Cursillos Ultreya Nagykanizsán
Országos Ultreyát rendez a Cursillo Nagykanizsán október 8-án.
Minden ezzel kapcsolatos információ az ultreya-2016.webnode.hu
webcímen található meg.

Hétfájdalmas rózsafüzér
Ez a rózsafüzér 7-szer 7 fekete szemet tartalmaz, a hetedek között
egy-egy érem található, melyen a hét fájdalom van megjelenítve. A
befejezés 3 szemből áll. Ebben a rózsafüzérben Szűz Mária hét fájdalmának titkairól elmélkedünk. Minden titokhoz egy Miatyánkot és hét
Üdvözlégyet mondunk. Ezt a rózsafüzért több pápa, de különösen XIII.
Benedek és XII. Kelemen nemcsak jóváhagyta, hanem igen sok búcsúval megajándékozta. A Szervita rend tagjai ezt a szentolvasót szokták
minden nap imádkozni.
Heted: Miatyánk, Üdvözlégy (7-szer), Dicsőség, Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!
Üdvözlégy titkok:
1. akinek bemutatásakor lelkedet a fájdalom tőre járta át
2. akivel Egyiptomba menekültél
3. akit három napon át bánkódva kerestél
4. akit a nagy kereszttel terhelve a Kálváriára menni láttál
5. akit megfeszíteni láttál
6. akinek holt szent testét öledbe helyezték
7. akit sírba tenni láttál
Befejezés:
Üdvözlégy (3-szor) a következő titokkal:
- akit sok könnyhullatással megsirattál.
Hiszekegy
A meghalt hívek lelki üdvéért:
Miatyánk, Üdvözlégy

Információ az altemplomban készülő mozaikról
Örömmel tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy a közelmúltban plébániai közösségünk egy tagja 4 millió forintot adományozott az altemplomban készülő mozaikra. Ez az adomány lehetővé teszi, hogy a kivitelezés munkálatainak most már konkrétan neki tudjunk állni. Még
ebben a hónapban Fecske Orsolya SSS művésznő a helyszínen elkészí-

ti a mozaik 1:1 arányú rajzát, amelyet a tél során Budapesten fognak
mozaikból kirakni. A tervek szerint a nyár kezdetére sikerül majd befejezni a munkálatokat és akkortól az elkészült mozaikban tudunk majd
gyönyörködni.
Hálásan köszönjük a névtelenségben maradni kívánó Testvérünk
adományát, valamint mindenki segítségét, aki anyagiakkal vagy imádsággal segítette és továbbra is segíti e terv megvalósulását.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Szabó Nimród: 2016. szeptember 25.
Jakab Adél Alissza: 2016. október 1.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
János Zsolt – Tüske Zsuzsanna: 2016. október 1.
Isten éltesse az új házaspárt!
Temetés
Gyenese Árpádné Varga Margit: 2016. szeptember 27.
Isten éltesse az új házaspárt!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Október 3, hétfő, 7 óra: Élő szülők és testvér
Október 4, kedd, Assisi Szent Ferenc
8 óra: Bertók Károlyné Török Ilona gyászmiséje
18 óra: + József férj
Október 5, szerda, 18 óra: + Oszkár férj
Október 6, csütörtök, Szent Brúnó áldozópap, 18 óra: + Rozália
édesanya
Október 7, péntek, Rózsafüzér királynője, 18 óra: + Testvérek

