a plébániai központ közösségi termében találkozik. Az esti szentmise
után pedig vasárnap esti muzsikára várjuk a zenebarátokat.
A plébániai Karitász nagyböjti adománygyűjtésében a Testvérek
tartós élelmiszer és pénzadomány felajánlásával segíthetik a plébániánk területén élő rászoruló családokat. Minden adományt a templomban lehet leadni április 2-ig.
Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket is meglátogatjuk a
nagyböjt folyamán. Kérjük, hogy jelentsék be őket a hivatalban!
Idén az egyházmegyei zarándoklatot május 1-jére Esztergomba
hirdette meg egyházmegyénk. A zarándoklatra autóbuszt indítunk,
amelyre már lehet jelentkezni a plébánia hivatalban. A zarándoklat díja
4.000 Ft, amely mellé 400 Ft-ért zarándokkönyv is rendelhető.
Az újságos asztalról sok szép kiadvány vásárolható meg, többek
között az elmúlt évünket bemutató plébániai évkönyv, az Örömhír
legújabb száma, a Brenner Jánost bemutató Nem félek című kiadvány,
valamint rózsafüzéres elmélkedéseket tartalmazó imalap.
A Szent András Evangelizációs Iskola Új élet Krisztusban kurzust
szervez március 31 és április 2 között mindazoknak, akik hitük alapjait
szeretnék megerősíteni. Információs és jelentkezési lap az újságos
asztalon található.
A petőhenyei templomban nagyböjt minden vasárnapján taizé-i
imaórát tartanak 17 órától, amelyre szeretettel várnak mindenkit.
Szeretettel kérjük a Testvéreket, ne feledkezzenek meg személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról. Minden információ az
elmúlt heti Hírlevélben található.
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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Miért engedi meg Isten a fájdalmat?
Az egyik legnagyobb
akadály, ami az Istenbe
vetett bizalmunk útjába
áll, az a fájdalom létezésével kapcsolatos összezavarodottság. Nem értjük, ha
Isten valóban jó és szerető, s ha reményt és jövőt
ad nagy tervének részeseivé akar tenni, mégis miért hagyja, hogy szenvedjünk?
Mindenekelőtt le kell szögeznünk valamit: Isten soha nem bánt
minket. Gondoljunk csak bele Ádám és Éva történetébe, amikor először szégyellték el magukat (ami szintén egyfajta sérelem, mégpedig
az egót célzó), ujjal kezdtek mutogatni. Egymást, a kígyót, sőt, még
Istent is okolták. Ahogy Ádám mondta: “Az asszony adott a fáról, akit
mellém rendeltél, azért ettem.” (Ter 3,12)
Isten soha nem okoz nekünk fájdalmat – a bűn teszi azt. A bűn pedig olyasvalami, amiért teljes felelősséggel tartozunk. Valójában tehát
mi magunkat bántjuk. Ám továbbra is igaz, hogy Isten nem akadályoz
meg minket benne. Azért nem, mert ő természeténél fogva, mindazonáltal, hogy szerető, igazságos is. Mégis, ő képes végtelen jósága és
bölcsessége miatt arra, hogy szeretően a mi szenvedésünket is a javunkra fordítsa.

A fájdalom megvéd
Amikor bűnbe esünk, Isten hagyja, hogy annak következménye, a
büntetés kijárjon érte, annak érdekében, hogy tanuljunk belőle és
megóvjon vele egy esetleges nagyobb bántalomtól, ami később érne,
ha hagyjuk a bűn pórázát kicsúszni a kezünkből. Szomorú azonban,
hogy sokan nem fogadják meg az intést és a folyamatos fájdalom
ellenére is a rossz irányba eveznek.
Isten azért hagyja, hogy bántódás érjen minket, mert fontosak vagyunk neki és meg akar védeni minket. Így ír erről a Zsoltárok könyve:
„Mérőláncom kedves földre esett, s kedvem telik örökségemben.”
(Zsolt 16,6)
Növekedünk a fájdalomban
Időről időre számtalanszor bebizonyosodott már, mennyire hatásosan növekszünk a fájdalom által. Ahogyan a régi mondás is tartja:
„Ami nem öl meg, az megerősít”. Nem csak ebben van igazság, a Bibliában is olvashatjuk: „Azok csak rövid ideig és hangulatuk szerint fenyítettek bennünket, ő ellenben a legjobbat akarja nekünk, hogy
szentségének részesévé legyünk.” (Zsid 12,10)
A szenvedés által jobban értékeljük a mennyországot
Egy dolog biztos: a mennyben nem lesz fájdalom. Eztán várhatjuk a
napot, amikor megszabadulunk minden nehézségünktől. A fájdalom
által, amivel nap,mint nap szembe kell néznünk, jobban fogjuk tudni
értékelni az időt, amikor végre mentesülünk tőle. Ez az idő pedig akkor jön el, amikor Istennel lehetünk. Szent Pál írja: „De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő
dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.” (Róm 8,18)
Forrás: 777blog.hu
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Vugrinecz Janka: 2017. március 12.
Isten hozta közösségünk új tagját!

Temetés
Ipcsics Edit: 2017. március 14.
Rákos Tiborné Molnár Mária: 2017. március 17.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Március 20, hétfő, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese,
7 óra: + Józsefek
Március 21, kedd, 18 óra: Püspök atya szándékára
Március 22, szerda, 6 óra
Március 23 csütörtök, 18 óra: + Szülők, nagyszülők, testvérek
Március 24, péntek, 18 óra: Élő Péter
Március 25, szombat, Gyümölcsoltó Boldogasszony, 6 óra
Március 26, Nagyböjt 4. vasárnapja
7 óra: Galbavy család élő és + tagjai, + Sándor
8.30 óra (Bazita): László György, László István és Baranyai szülők
10 óra: + Nagyszülők
18 óra: + Mária édesanya
A mai vasárnap valamennyi szentmise végén tartjuk az elmúlt évről
szóló a gazdasági beszámolót.
Szintén ma 15 órára családi délutánra várjuk az általános iskolásokat és szüleiket a plébániai központ közösségi termébe.
Holnap, március 20-án, hétfőn üljük Szent József ünnepét. Ezen a
napon reggel 7 órakor lesz szentmise. Szombaton, március 25-én az
Úr születésének hírüladását ünnepeljük, ekkor reggel 6 órakor hajnali
szentmise lesz.
A jövő vasárnap különleges módon is várjuk a délelőtti szentmisére
az óvodásokat és családtagjaikat. A Szent Mónika közösség 16 órakor

