November 10, csütörtök, Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító, 18
óra: + Ferenc
November 11, péntek, Tours-i Szent Márton püspök, az Egyházmegye védőszentje, 18 óra: A Györe és a Rosta család + tagjai
November 12, szombat, Szent Jozafát püspök és vértanú, 7 óra: +
Erzsébet édesanya, testvér
November 13, Évközi 33. vasárnap
7 óra: + Valéria
8.30 óra (Bazita): + Sándor és nagyszülők
10 óra: + Márton és szülei
18 óra: + Károly férj
November 11-én, pénteken lesz Szent Márton püspök, Egyházmegyénk védőszentjének ünnepe. Ezen a napon a plébánia Karitászcsoportja Szent Márton imaórára vár mindenkit 17 órától. Az egyházmegyei ünnepség Szombathelyen szombaton, november 12-én 10
órakor kezdődik.
A jövő vasárnap, november 13-án fatimai esténk lesz, amelyet Varga Kamill OFM atya vezet majd. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra lesz, majd 18 órától szentmise. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
Újra várjuk azon párok jelentkezését, akik már évek vagy évtizedek
óta együtt élnek és most szeretnének szentségi házasságot kötni. Információs lapot a hivatalban és sekrestyében lehet kérni.
Még néhány Hétfájdalmas rózsafüzért a sekrestyében lehet megvásárolni.
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. november 6.
Évközi 32. vasárnap

Fontos dátum – december 3.
Már most jelöljük be
naptárunkban adventi lelkigyakorlatunk
dátumát:
december 3. szombat. Ebben az évben lelkigyakorlatunkat rendhagyó módon szervezzük meg, mivel
az nem az esti szentmisékhez fog kapcsolódni, hanem egy teljes lelki napot
szánunk az adventi készülődésre. December 3-án reggeltől koraestig a
Mindszenty iskolába várjuk majd azokat, akik lelki hangsúlyt is szeretnének adni a készületi időszaknak.
A lelkigyakorlatot a szombathelyi szociális testvérek fogják vezetni,
akik közel egy évvel ezelőtt már tartottak számunkra lelki napot. Az ő
vezetésük garanciát nyújt arra, hogy igazi szép és lelki élményben legyen része mindazoknak, akik vágynak a lelki elmélyülés után. A lelkigyakorlat pontos programja még kialakítás alatt van, de annyit már
lehet tudni, hogy a csendesebb, elmélkedősebb programok mellett
interaktív események is lesznek, amelyek a személyes megtapasztaláson keresztül vezetnek hitünk és lelkünk mélyére. Természetesen a
résztvevők választhatnak majd, hogy mely eseményeken szeretnének
részt venni.

A lelkigyakorlat alatt igyekszünk majd gyermekfelügyeletet biztosítani, amikor a felnőttek külön programon lesznek, vagyis az óvodás és
alsós gyerekeket is el lehet hozni. A felsősök a szervezők kérésének
megfelelően már a felnőtt program egy részén részt vehetnek, s alkalmanként majd külön kis csoportot fognak alkotni.
A lelkigyakorlat programja magában foglalja a közös ebédet is, így
különösebb akadály és megszakítás nélkül szentelhetjük majd a napunkat a Jóistennek. A további pontos információkat a Hírlevélben és
honlapunkon közöljük majd az elkövetkező hetekben. Az időpontot
azonban addig se felejtsük el!
Könyvajánló
Miért engedi Isten a démonok tevékenységét? Melyek a kiváltó okai a gonosz lélek rendkívüli tevékenységének?
Aki eladja a lelkét az ördögnek – sátánista – valóban megkapja, amit kért tőle?
Miről lehet felismerni, hogy valóban a
gonosz lélek szállt-e meg valakit? Fertőzöttség, zaklatás, lidércnyomás avagy
megszállottság?
A szerző, Francesco Bamonte atya, azt
a megkülönböztetéshez szükséges teljes
dokumentációt kínálja fel, mely segíthet
megítélni, megszállottságról van-e szó
vagy sem.
Don Francesco Bamonte – Róma hivatalos ördögűzője (az ördögűzők pátriárkájának, Don Gabriele Amorth-nak kiváló tanítványa és
utóda), jelenleg az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének elnöke, több
értékes könyv szerzője és ugyanakkor Európa-szerte megbecsült előadó.
Francesco Bamonte atya könyve nagyszerű útmutató annak, aki
már olvasott hasonló műveket, ám bővítené eddig megszerzett tudását, de annak is jó szívvel ajánlom, aki még csak a kezdő lépéseket

teszi meg ebben a témában. Ne feledjük: „A sátán első győzelme köztudottan abban áll, hogy meggyőzi az embert nemlétezéséről.”
Merüljünk el legalább egy ilyen témájú könyvben, olvassuk el figyelmesen (akár többször is), hogy erős lélekkel és Istenbe vetett,
rendíthetetlen bizalommal tudjuk elhárítani a sátán napi fenyegetéseit.
A könyv 2100 Ft-ért megvásárolható a katolikus könyvesboltokban.
Forrás: martinuskiado.hu
Humor
A gyerekek arról tanulnak a vasárnapi iskolában, hogyan teremtett
Isten mindent, beleértve az embert is. Jancsit nagyon érdekli a történet, főként az a rész, amelyik arról szól, hogy Évát Ádám bordájából
teremtette az Úr. Pár nappal később, egy délelőttön anyukája látja,
hogy Jancsi még mindig az ágyban fekszik, látszólag betegen.
- Mi a baj, Jancsi?
- Hát.. Fáj az oldalam... Azt hiszem, feleségem lesz.
Az amerikai meghal és a mennyországba kerül. Nagy hangon dicséri hazája természeti szépségeit. Szomszédjának éppen a Niagara
fenségét magyarázza.
- Ugyan - mondja a kis öreg -, hát a maguk Niagarája is valami?
- Miért? Uraságod látott már nagyobb vizet is?
- Azt meghiszem.
- Ki maga?
- Noé.
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
November 7, hétfő, 7 óra: + Tivadar, József és Zsuzsanna
November 8, kedd
10.30 óra: Deé Flórián temetési szentmiséje
18 óra: + Szülők és + Tamás
November 9, szerda, A Lateráni Bazilika felszentelése, 18 óra: +
Szülők, testvérek, nagyszülők

