Az idősek és a betegek adventi gyóntatása otthonaikban december
20-án és 21-én, kedden és szerdán lesz. Kérjük, hogy hozzátartozóikat
még ma szíveskedjenek bejelenteni a sekrestyében!
A templom ünnepek előtti díszítésére kérjük a Testvérek segítségét
december 23-án, pénteken délelőtt 9 órától.
December 24-én, szombaton reggel 6 órakor lesz az utolsó hajnali
szentmise. Ezen a napon a gyerekek karácsonyi pásztorjátéka 15.30
órakor lesz a plébániatemplomban.
Az éjféli szentmise előtt 23.15 órától karácsonyi koncertet ad templomunk kórusa, valamint meghívott előadók.
Karácsony napján és Karácsony másnapján a vasárnapi rend szerint
lesznek a szentmisék plébániánkon.
Bazitán jövő vasárnap, Karácsony napján a szentmise negyed órával
korábban, 8.15 órakor fog kezdődni, mivel a szentmise után a gyerekek pásztorjátékára kerül sor.
A jövő év első hét hónapjára szentmiseszándékokat a plébánia hivatalban lehet előjegyeztetni.
A plébániai Rózsafüzér Társulat tagjait kérjük, hogy a jövő évre szóló beosztásukat szíveskedjenek átvenni a sekrestyében!
Szentlélek szeminárium indul január 9-én a Szent Család Óvodában, amelyről bővebb ismertetőt honlapunkon lehet olvasni. Jelentkezési lap az újságos asztalon található.
Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még idei egyházközségi
hozzájárulásukat nem rendezték, szíveskedjenek azt megtenni a plébánia hivatalban.
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
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Plébániai Hírlevél
2016. december 18.
Advent 4. vasárnapja

Az ünnepi események rendje plébániánkon

December 24, szombat
6 óra: gyertyás roráté szentmise
15.30 óra: gyerekek pásztorjátéka
23.15 óra: karácsonyi koncert
December 25, vasárnap, Urunk születésének ünnepe
0 óra: éjféli szentmise
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise
8.15 óra: ünnepi szentmise Bazitán
December 26, hétfő, Szent István vértanú ünnepe
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán
December 27, kedd, Szent János apostol ünnepe
18 óra: szentmise
December 28, szerda, Aprószentek
17 óra: szentségimádás az életért
18 óra: szentmise

December 29, csütörtök
10 óra: A szentségimádási nap kezdete Bazitán
16 óra: szentmise Bazitán
18 óra: szentmise
December 30, péntek, A Szent Család ünnepe
18 óra: szentmise és családok megáldása
December 31, szombat
16 óra: év végi hálaadó szentmise
23.30 óra: éjszakai zsolozsma és szentségimádás
Január 1, vasárnap, Mária istenanyaságának ünnepe
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán

Ferenc pápa 2016 májusában Fatimába látogat
Ferenc pápa a Cova da Iria-i (Fatimai) Szűz Mária megjelenésének
100. évfordulója alkalmából a portugál köztársasági elnök és a portugál püspöki konferencia meghívását elfogadva május 12-én és 13-án
Fatimába látogat a Miasszonyunkról elnevezett kegyhelyre.
A Cova da Iria nevet viselte az a földterület, amely a Santos család
tulajdonában állt. A három kisgyermek, Lúcia Santos és két testvére
ezen a helyen szokta legeltetni a nyájat. Így volt ez 1917. május 13-án
délben is, amikor Szűz Mária megjelent a gyermekeknek.
Anyakönyvi hírek
Temetés
Galbavy László: 2016. december 15.
Simon Józsefné Soós Ilona: 2016. december 16.
Nyugodjanak békében!

További információk: zeg3.martinus.hu
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
December 19, hétfő, 6 óra: + Anna édesanya
December 20, kedd, 6 óra:
December 21, szerda, 6 óra: + Ida és szülők
December 22, csütörtök, 6 óra: Jószándékra
December 23, péntek, 6 óra: + János édesapa, nagyapa
December 24, szombat, 6 óra: + Erzsébet édesanya, nagyanya
December 25, vasárnap, Urunk születése
0 óra: A Plébánia híveiért
7 óra: A Tóth család élő és + tagjai
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Jolán és Károly szülők és nagyszülők
18 óra: + Mária édesanya és nagymama
A plébánia Karitász-csoportjának adventi adománygyűjtése ma zárul. Kérjük, hogy aki még tartós élelmiszerrel és játékokkal, valamint
pénzadománnyal és édességgel szeretne segíteni, adományát még ma
szíveskedjék leadni a templomban.

